
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๙,๐๘๘ คน ขาดสอบ ๑,๘๓๔ คน คงสอบ ๗,๒๕๔ คน สอบได้ ๔,๗๔๗ คน สอบตก ๒,๕๐๗ คน (๖๕.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นางพจนา ศรีเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นางสาวเสาวลักษณ์ สวนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๓
นางสาวนวลอนงค์ อรชุน

๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๔
นางอุษา คงรัสมี

๐๘/๐๘/๒๕๐๙
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นางสาวณัฐปรียา ยมะคุปต์

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นางสาวภัทรภร จิตรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ล้วนโค

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นายวิทูรย์ เปนกระโทก

๐๘/๐๗/๒๕๑๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นางเฉลิมศรี ตังประโดน

้

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๐
นางกาญจนา สีหาบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวณิชชารีย์ จันทกล

๐๗/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๒
นางธัญวรัฑฒ์ กำพุฒกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๓
นางนาตยา อินดี

๑๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๔
นางประทิน ติสันเทียะ

๒๙/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๕
นายมานพ ชมกลาง

๐๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นางวรรณี รอดสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๗
นายแอ ครโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นายวรวุธ สุขเหลือ

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๑๙
นายเฟอง สารธร

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นายอภิสิทธิ

์

แขมคำ
๑๑/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นายสุเทพ หวังแลกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๒
นายไพรทูล มุทาพร

๑๑/๐๘/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๓
นายณัฐวุฒิ กิงโคกกรวด

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๔
นายกฤษณะ วงศ์ษา

๒๐/๑๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๕
นายเสน่ห์ อุ่นสถาน

๐๙/๑๐/๒๕๐๖
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๖
นายวินัย โด่กระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๗
นายวรอรรถ จันสีสุก

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๘
นายไพโรจน์ จัดนอก

๐๑/๐๙/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๒๙
นายชัยรัตน์ กลีบโกมุท

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๐
นายจีรศักดิ

์

อิงจันทึก

้

๐๓/๑๐/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๑
นายวิทวัฒน์ วรณะ

๒๒/๐๗/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๒
นายกล้าณรงค์ ดาวเรือง

๐๓/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๓
นายอดิศักดิ

์

พันธ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๔
นายภุชงค์ พยัคฆ์กุล

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายรณชัย ดำตะคุ

๑๖/๐๘/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นายศรชัย แดงอำ

๑๘/๐๗/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายกวีศักดิ

์

โสภาไฮ
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นายภูวนาถ สุวรรณี

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นายวีรชัย มุ่งพิงกลาง

๐๓/๐๓/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นายสุทัศน์ บุญประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นายพงษ์พัฒน์ สามพลกรัง

๒๔/๑๐/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นายวิสูตร์ ฮ่งชุน

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นายกฤษดา ชนะชัย

๑๕/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นายศราวุฒิ ปรุงกระโทก

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นายณัฐวุฒิ เรืองกระโทก

๑๘/๑๐/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นายอนุชิต แสงประพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นายยุทธศักดิ

์

หงษ์วิเศษ
๐๐/๐๐/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นายกนกพงศ์ ติงพัฒนะ

่

๐๔/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นายอรรถพล ฤทธิจันอัด

์

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นายมานะ กรวิทยาศิลป

๒๕/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นายอภิสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นางสาวศิลาพร ทับทิมเล็ก

๑๑/๐๕/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๓
นางสาวดวงใจ อินทร์สูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๔
นางสาวนิสานาถ อุ่นดี

๑๓/๐๑/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๕
นางสาวสุกัญญา ศรีเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๗
นางสาวอรวรรณ จริงสันเทียะ

๐๙/๐๕/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๘
นางวิไลพร วิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๖๐/๐๐๕๙
นางเตือนใจ พงษ์พันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กุสันเทียะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายจักรนรินทร์ วัฒวิถี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายณัฐพล เทพอำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายปาณัสม์ พยัคมะเริง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายปยฉัตร แสนลาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายชินกฤต เสือทะเล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายเมธา ปากระโทก

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงชลนิภา นาคทะเล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา อินทะธรรมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นาคกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงอินทร์ธิดา นวนมะเริง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงรัชนีวรรณ รัตนกระจ่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา พรามกระโทก

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงศิรินุช ดำคุ้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักพินิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงจีรวรรณ กัลยาทัพ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุกฤตา พินเกาะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายอมรเทพ เร็วสูงเนิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สาริกาแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุธิชา อ้นมะเริง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงภัทราวดี ภิญโญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงชาลิสา ชามะเริง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายกิตติ กลายกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงปภัสรา เทพเกาะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงอารียา มนปาน

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงมลฤดี อุ่นกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

พลศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายวรวิช ไชยอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ ฉายมะเริง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายธนัชชา ยินคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธีรเดช ดอกกระทุ่ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพัฒนะเศก ศิรินารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายฤทธิเกียรติ

์

แพทย์กระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ อยู่ดีพะเนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายเจษฎา หนูธรรมพะเนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายเอกนรินทร์ หม่อมกระโทก

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธนกฤต ฉายมะเริง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงธัญยาภรณ์ อินภุชงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเบญจพร เพ็งพะเนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ จอมมะเริง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงปวรรณนา เจือจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ โหน่งกระโทก

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงจันทร์ทิมา เปล่งทองหลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงศุภรดา อรัญวาส

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงเจนิสา นุงกระโทก

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา ฉายมะเริง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ กรอบพุดซา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สนมะเริง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงวนัชพร ทินกระโทก

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงขวัญนภา คงพะเนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุพัชรี เปาตะลุมปุก

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นายคมสันต์ ทวันเวช

๐๓/๐๔/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นางสาวจรินทร์ธร โชติอินทร์หอม

๓๑/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นางจิตลัดดา ชมกลิน

่

๐๒/๐๘/๒๕๐๑
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๔
นางจิรภา มารมย์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๕
นางสาวจิฬติกาล พลบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๖
นายชัยวุฒิ จีระวุฒิ

๒๒/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวณัฏฐวรรณ เงิมสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวณิชาภัทร นามกระโทก

๑๘/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๑๙
นางทัศนา พรหมดี

๐๘/๐๕/๒๕๐๗
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นางทัศนีย์ พงษ์โคกกรวด

๓๐/๑๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวธณัชชา สุวรรณโชติ

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๒
นางสาวนภภัทร แสงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๓
นางนิตภาพร เกิดกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๔
นางบำเพ็ญ ไทยสะเทือน

๑๗/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๕
นายบุญทัน เกิดศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๖
นางปนตวัน ประสงค์สันติ

๑๗/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวปาลิดา จินดานุภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นางพร้อมบุญ ประภัสรานุรักษ์

๒๘/๐๖/๒๔๙๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นางพิน ลีภัย

้

๒๑/๐๘/๒๕๐๐
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายภาคิณ สุวรรณโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นางสาวมนัสนันท์ เตมินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นางวรรณา บังจันอัด

้

๑๓/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นายวาทิต ลาภมูล

๐๙/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาววิภาพรรณ จันทหาร

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาววิมลรัตน์ ขันเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นางวิไลพร ศิลาพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นายศรีสุวรรณ อุ่นทะเล

๒๐/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นายศิรศักดิ

์

ชุ่มพระ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวศิริกัญญา อิทธิพิบูล

๓๐/๐๙/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นางสุภาพร ผลาผล

๐๙/๐๓/๒๕๐๖
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นายสุริยา แก้วตา

๐๑/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นายอิทธิศักดิ

์

อิทธิพิบูล
๐๖/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นางเตือนใจ โพธิสุ

์

๐๗/๑๐/๒๕๐๖
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวเนตรนภา อาจปรุ

๑๗/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นายไออมร น่าบัณฑิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายมงคล ไชยพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายจักรพงศ์ จอสูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายสุรพงศ์ คุดโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เกลาโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงเกสร ตุ่นหนิว

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงรินรดา ลืนกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนัยนา ชาวสวน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงจุฑามณี สกุลกันต์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอทิตตา บุบผา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ จู๋หมืนไวย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอาทิตยา สนใหม่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพรชิตา อินทรธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายพิเชษฐ์ ความเพียร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๕๙ เด็กชายประกายเพชร
ชูเกาะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถินโพธิ

่ ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายณครินทร์ พรมรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายวรายุทธ ทองสาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงพิมพรรณ เพ็ชรยิม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงนนธิชา มาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอริศา ใบโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงสิริมา รัตนศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพัชรี แสงพล

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณัฐชยา บาตรโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงชนิกานต์ หวังเลียบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา ไวจอหอ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ จักรอันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสุธิดา จัวสันเทียะ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงวรัญญา จงจอหอ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิรินภา ชัยจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายนริศวร์ ฉิงสำโรง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายเพชรรุ่ง อาจปรุ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงนิตยา จงจอหอ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๘
นางสาวปุณยนุช นาคดิลก

๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวสาลินี จิราสุวัฒน์

๐๒/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๐
นางสาวอัจฉราภรณ์ สมาธิ

๐๔/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายภูผา หวินหนองไผ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงอารยา ดงชมพู

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงอะริชิ มุ่งพูนกลาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปยภรณ์ สุทธิสิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายนรินทร์ทร ถึงกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์เสน่ห์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายชัยชนินทร์ ทรวงโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายณัฐดนัย แยกรัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายภัทรกร ก้อนโทน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายศุภกิจ ตุ้มทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสรเพชร ไงเกาะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายจักรพงศ์ สบกลาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายชาญณรงค์ ทิพย์ประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เกลากลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายภูวนัทธ์ ถิระพงศ์สิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายอนุสรณ์ เห็นจงชม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายอมรเทพ ทรวงโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายปริญาวุฒิ นาคดิลก

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายศตวรรต กุดโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผัดโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกชกร รัตนาพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พยัคมะเริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ หลงกลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุ่งกระโทก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนนต์ศิชา รังกลาง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงเบญจพร สุรีย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เวลากลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงศุภารักษ์ ไชยราช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอรัญญา วัฒนะโสภา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงชวิศา เกียรติโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปลังกลาง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงดวงฤทัย ทรวงโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงนิศามณี เหลานาคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพริตา หนอกระโทก

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงภควดี จงเอือกลาง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ เผยกลาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝากกลาง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงกฤติยา ดอมไธสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงจิราภา เลิศขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงธนาพร สังข์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กลิงโพธิ

้ ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงปทมา ธรรมดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงธิติมา แสงทองเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงขวัญดาว บุตรวิจิตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๕
นายธีรเมธ กองสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายปฎิพัทธ์ เสมอกลาง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายสหรัฐ ปดงูเหลือม

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงคุลิกา ปลังกลาง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงฐานิตา แสงเดือน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวกัญญณัฐ งามคงงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๑
นางสาวกัญญาณัฐ กลึงกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๒
นางสาวณัฎฐณิชา แดนงูเหลือม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฏฐนิช อ่อนโคกสูง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงธนัชพร สรวญรัมย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปณิตตา ชลอกลาง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๖
นางสาวสุพรรษา คะสีทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุภัสสร เทศราช

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภัสรา ขอปะกลาง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงภูมิพิมล แคนงูเหลือม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๐
นางสาวณัฐวิภา วิเชียรทวี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๑
นางสาวกุลจิรา วงศ์ษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๒
นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๓
นางสาวพรนิภา ดุมกลาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวพัชรากร ชลอกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวกัญญาพัชร คงนาคพะเนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวพิณทิพย์ กินขุนทด

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวกาญจนา ชมกลาง

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวสิริยากร ชวดกลาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวสิริลักษณ์ โอบโคกสูง

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๑
นายศตวรรษ คูณรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวจิราภรณ์ เปล่งสันเทียะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๓
นางสาวสุดารัตน์ ขำเทศเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวอริยา มุ่งเอือมกลาง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงลดารัตน์ เจริญนางรอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงอรอนงค์ ธรรมจอหอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงเมศินี เสาจันทึก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงณัฐทิฌา ดุงโคกกรวด

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพรชิตา ลมสูงเนิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงทิพธัญญา วิเชียรรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๑
นายภูไพร ศรีพุทธาธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นางสาวกมลฉัตร ศรีพลกรัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวชุติพันธุ์ การะเนตร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวเมธาพร แปนทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๕
นางสาวโสภิดา ขันทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๗
นายจิรวัตน์ บุญนาสำโรง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวธนภรณ์ ศักย์สิริภากร

๑๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวธันยากร เฉลียวไว

๑๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสรารัตน์ ช่างเหล็ก

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๑
นายแก้วกาย จันทรรวงทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๒
นางสาวเกณิกา แสงทองสกาว

๒๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๕
นางสาวรัตนพรรณ ศิริปรุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๖
นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๗
นางสาวธัญชนก มีสมโชค

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๘
นางสาวเสาวลักษณ์ กระจัดกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๗๙
นายศราวุธ เทิดจันทึก

๒๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวรักษิณา เวบสูงเนิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวณัฐฐญา บุญขาว

๑๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๒
นางสาวธัญชนก มุมทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๓
นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสิริภัทรา แสงนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๖
นางสาวสุชานันท์ โสภาคย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๗
นายจตุพร บุตรเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวชนิกา สืบค้า

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวณัฐษิกา ยุทธาวรกูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวพิมพ์ลภัส ช่องผักแว่น

๐๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๑
นางสาวปฏิญญา สมานทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวพัณณิตา ขันเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวอรวรรณ โพธิพุ่ม

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๔
นางสาวพิมพกานต์ จินดากุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๕
นางมารศรี สงครามศรี

๒๘/๐๒/๒๔๙๖

วัดหนองรังกา วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงวรกานต์ คำภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงนิชาภัทร ชาญสูงเนิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายก้องภพ วงศ์อารีย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงชลธิชา สุขภิรมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงศิวารยา บุญทา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงญานิศา เนยสูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชิษณุชา โจณสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร ทองประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวรัญชิดา วันเทียง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวปภาวดี อุปนันท์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๗
นางสาวจินต์จุฑา สาคร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงกฤษยรัตน์ จันทะโยธา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวบุญยานุช มุลินันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๐
นางสาวจุฬารัตน์ สิงนาแพง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๑
นางสาวอภิสรา สวรรค์ดอน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาวกัญญาณัฐ สุธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๓
นางสาวกาญจนา ศรีวิชัยอ้าย

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๔
นางสาวกุสุมา จันทะโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวจันทพร จรรยาศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๖
นางสาวชมพูนุท ดาวประดับวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวชลธิชา คนึงรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๑๙ นางสาวปรางค์ทับทิม
ปราณีตพลกรัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวสุธิชา บรรจงปรุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวศศิธร ปานมน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวทันยาพร สิบพลกรัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาวกัญญาวีร์ วิชาศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวพิมชนก จงพ่วงกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๕
นางสาวจิดาภา มะลิใหม่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๖
นายกานต์ กาญจนคช

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวเจษฎาพร มากแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวนฤวรรณ พงศ์พฤฒิพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวพิมพ์ลภัส คุณาสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวอภิณยา คำดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๑
นายชัชวาลย์ จิรวิศวกร

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นายอนุรักษ์ สุริสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวชลธิชา ของสันเทียะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวสริญญา บุตรโคตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๕
นายสิปปกร แสงพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวชลลดา แท่งทองหลาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวธัญสุดา สาวะดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวนันทวรรณ์ เชือเชิญชม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวศิริพร หวังชิดกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาวสาธิกา นวลพลกรัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวณัฐวดี ยศสมุทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๓
นางสาวพลับพลึง ศิลปประกอบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๔
นางสาวสกุนา แก้วสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๕
นางสาวกิตติพร อินทร์โอสถ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๖
นางสาวนาตยา จัดงูเหลือม

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๗
นางสาวธัญพิชชา พินิจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวประไพรพร อุปราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๔๙
นางสาวเพ็ญสุดา เชิงกระโทก

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวศศินา คงสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวอรุณรุ่ง ยนจอหอ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๒
นางสาวจุฑาทิพย์ ชืนวิโรจน์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวธีรดา แช่มสูงเนิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาวรัตติการ ขาขุนทด

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๕
นายสิทธินนท์ เขพันดุง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาวณัฐชยา แสนพลกรัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวนันท์นภัส ขอยวนกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๘
นางสาวญัฐิดา มณีรุ่ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๕๙
นางสาวจิรประภา บูรณ์โภคา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๐
นางสาวชุษณา ศรีอุทัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๑
นางสาวสิริมา จันทรสาขา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๒
นางสาวอมราภรณ์ มารมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวสุนิสา บุญเชิญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๔
นางสาวชิดชนก นาสมโภชน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๕
นางสาวศิริภัสสร เสขุนทด

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๖
นางสาวอัครมณี หิรัญญสุทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๗
นางสาวอุทุมพร มาสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๘
นางสาวอุษณีย์ ใช้ฮวดเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๖๙
นางสาวจันทร์จุรี สายจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวปยะธิดา เจริญพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวธัญญาภรณ์ กระแสโสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๒
นางสาวรุ่งเรือง วิรัชเจริญพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๓
นายสิรภพ หมืนสา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๔
นางสาวสุภัสสร ยอดคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๑๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๖
นายผดุงศกดิ

์

ศรีโท
๐๗/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๗
นายสุรชา สวนหนองปลิง

๑๓/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๘
นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายจิรนนท์ ศักดิศรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายวิวัฒน์ เจิมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ผาสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๒
นายสมศักดิ

์

เข็มประสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายศรุต แกกสันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๔
นายจิโรจ พิทยธาราธร

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๕
นางวนิดา รักษ์สุจริต

๒๔/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๖
นางวันทนา เหิดขุนทด

๑๙/๐๖/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๗
นางสาววิลาวัลย์ ชุนเกาะ

๑๐/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๘
นางสายใจ กล่อมปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพินนภา กระจ่างโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงเพชรดา ชินงูเหลือม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงชามาวีร์ ดีจันทึก

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงวนัฐศกานต์ เพ็ชรหมืนไวย

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงสโรรักษ์ ดีใหม่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุกฤตา ตรงด่านกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงอภัสรา

ปญญาเสมอทรัพย์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนปรุ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายณัฏฐากร อยู่คงดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สูบกำปง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงธันยากร ชมลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายพิชัยยุทธ สิงสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงเจณิสตา ปากหวาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา นาพุดซา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แช่มพุดซา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุพิชญา ธูปพุดซา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงฐานิกา ศิลปสูงเนิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๖
นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๗
นายวีระยุทธ โกพล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๘
นายจัตุภูมิ สอดสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๐๙
นายศุภวิชญ์ สุขเกษม

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๐
นางสาวณัฐธิชา ช่างปรุ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๑
นางสาวนิศารัตน์ ปอแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๒
นางสาวอรพรรณ บุตรพรหม

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๓
นายชลธิศ กิตติพลานนท์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๔
นางสาวลักษิกา เลิศแสงธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๕
นางสาวปรียานุช ศิริรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๖
นางสาวกชพรรณ ชมภูศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๗
นางสาวเฟองสิริ พงศ์ชวรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๘
นางอนัญชยา อาษายุทธ

๓๐/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๖๖๐/๐๔๑๙
นางสาวศิริรัตน์ จันทิมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๐
นางสาวกัญญาภัทร กกสันเทียะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๑
นางสาววิภาวดี ชัยสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๒
นางสาวนิภาภรณ์ แตงอยู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๓
นางสาวจุฬารัตน์ ฝายคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๔
นางสาวฐิติรัตน์ นวลฉวี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๕
นางสาวสุธิษา ยางกลาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๖
นางสาวธนพร ทองยศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๗
นางสาวพลอยชมพู ดีนวนพะเนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวธนพร เชียวการ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวกมลพรรณ ดวงจิตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวกรวิภา บุญอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวนภาพร นรักมาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวพัชรียา ไพศาล

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวอนุชรีย์ ขวัญถาวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวจันทิมา ทิพย์มะเริง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๕
นางสาวชนากานต์ ฝาจะโปะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๖
นางสาวเรือนแก้ว นวนบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวอาทิตยา เปลียนไธสง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวรัชนีกร เอือนกิง

้ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวนันธิญา นนกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๐
นางสาวสิวาลัย แก้วสีขาว

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๑
นางสาวชนิดาภา ชมชืนจิตร

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวกรรณิการ์ ตุงกระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๓
นางสาวพจนารถ เรืองเดช

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๔
นางสาวเกวริน ภิญโย

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๕
นางสาวสุภาภรณ์ แดงดอน

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวยุภาพร แบงกระโทก

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๗
นายวีระพัฒน์ พยัคมะเริง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวอาภัสรา ราชวัฒฐา

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๔๙
นายเอกราช ศิริปรุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปยมารัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๐๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายชัชนนท์ ค่อมกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วัดกระเพรา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายกิตติกูร สุขชาลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วัดกระเพรา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงสิรีธร พวงจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วัดกระเพรา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงสิริมา จันทะเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วัดกระเพรา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงบุษบากร เกลากลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๖
นางสาวบุสบา ลาดสีโท

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงหฤทัย สะแกทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ เพาะกลาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๕๙
นางสาวพฤกษชาติ พลตรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกาญจนา ชอบด่านกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสมใจ บุญประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงอารีนา สร้อยโมรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวมณีรัตน์ ซึมกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสวรินทร์ ปลังกลาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ผลเต็ม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงนำหนึง

่

นิมิตหมืนไวย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๗
นายสุวิทวัส วัยเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดใหม่กลอ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดใหม่กลอ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงวรางคณา สงวนพล

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดใหม่กลอ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เผยกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม วัดใหม่กลอ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาวธัญญลักษณ์ วรรณโส

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม วัดใหม่กลอ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวรัญญา แฝดสูงเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนัญชัย กันวิมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิทธิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงพรพรรณ ปุมสันเทียะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสุรเดช รากพุดซา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงอลิชา ปนสันเทีย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงธนารีย์ แกกสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงประภัสสร มัพัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ แกกสันเทียะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายวัลลภ ลอยเลือน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงฑิญาภรณ์ น้อยศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงมินตรา เหล่าสันเทียะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงกนกอร แลสันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายอนุวัตร สังขนิธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายวายุ ถนอมสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายปยะพงษ์ ทีสุภะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๘
นายวิศัยทัศน์ ทวดสุวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์มณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำพันดุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงจิรภิญญา ฮ้องหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงเนตรนภา โก้สันเทียะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอรินตา วนสันเทียะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงขนิษฐา เวียนสันเทียะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา หวังสัจจะโชค

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปนัดดา ลือสันเทียะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ข้องนอก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงศศิธร ทับปดชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายก้องภพ วันสันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๐
นางสาวกานต์สินี พูนณรงค์

๑๘/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุสุมา ทนบุรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงณัฐธัญยา วิเชียรฉาย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขอสูงเนิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงธันวาพร เรตสันเทียะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายธีรภัทร์ ชาสันเทียะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบัวลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายนันทพันธ์ เทียมตรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปยธิดา เกยสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายปยะพงษ์ หมันยืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพนิดา หาญจะบก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพรไพริน ชาติโคกสูง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงเพชรลัดดา ร่มสันเทียะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงแพรววาว ไกรนอก

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายวัชรภัฎ ถูกจิตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุมาพร โมหมืนไวย์

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอรอนงค์ หินกำปง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายอลงกรณ์ หินกำปง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ น้อยสันเทียะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายอาทิตย์ มับสันเทียะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายเสกสรร เคนสันเทียะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐชลี เวกสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงพัชรพร ธุระสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เฮงโชติอรุณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา มูลสันเทียะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวณัฐริกา บัวเข็ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงชลธิชา พึงสำโรง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงพัชาราภรณ์ แก่กลางดอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเบจมาศ มะสันเทียะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายศุภชัย เบียบสันเทียะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธันวา ครึมค้างพลู

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธีรยุทธ โกฏค้างพลู

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงญาณิศา แขค้างพลู

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงบุษกร เม็ดสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายนำพล กานสำโรง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจริญญา นำสุย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา ทองพิมาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลังกลาง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายธีรภัทร ศรีภา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนัตยา บุญมาก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงนิตยา บุญมาก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ลิมอารีธรรม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงมัญฑิตา เรตสันเทียะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายระพีพัฒน์ เสสันเทียะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงลลิตา ใจเทียง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวชิรพล มะลิวั,ย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวัชรินทร์ ปทุมมาศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงเก็จมณี เทียนพลกรัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศิริมงคล กาจกลางดอน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอาคม บุญสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ ธนศิริพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุ้งกลางดอน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงชมพูนุช อิมเงิน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ฟสันเทียะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงฐิติมา ลพสันเทียะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณัฐชา ฟสันเทียะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงพนิดา กลึงกลางดอน

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงอัฉราภา ปนะทานัง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายวันชนะ พิงโคกกรวด

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอรัญ เนาว์สันเทียะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงสิรีธร จอดสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงปนชาฎา สรศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุพรรณษา พักสันเทียะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกฤติยา เนมขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงปวีณา จอดสันเทียะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายกฤตภาส ไชยนามล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายชัชวาล ทรัพย์สันเทียะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายนพรัตน์ ยาวสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายเสกสรร โชว์สันเทียะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายอิทธิ เสมศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ มณีวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอมราพร ม่วมกระโทก

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงจรรยพร ปนสันเทียะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงชนิดา บุญเทศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงปญธิตา โพธิถาวร

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กระแสโสม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวระบัต

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายอนิวัตติ

์

เลนสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ วิวัฒน์ปติสกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายธันทการณ์ ชอบใจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา เปกสันเทียะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

กรองกลางดอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

งามขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดสระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐกฤต งามขุนทด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วมะเริง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายสุริยา ชูขุนทด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอภิลักษณ์ ซีกพุดซา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิกสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขานสันเทียะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงวิยดา เย็นสูงเนิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา โคตรศิริ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ชาติเชือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล ใจใหญ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงวิชญาดา กุลสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายคมกฤต ปกสันเทียะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ คมขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธณกร คนสันเทียะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณัฐนันท์ รักษาเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายทวีทรัพย์ สุขประเสริฐ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา เอือสันเทียะ

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายพรชนะ แฟสันเทียะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงรัฐนนท์ แขค้างพูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ชอบด้วยไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เบ้าทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายณัฐพล นิลสันเทียะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายธนะชัย กรึกพุทรา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายนรบดี แคงสันเทียะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงปทมา ภาผล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายมหศักดิ

์

ไขขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายวีรลักษณ์ มุขรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสิรินภา สว่างภพ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ ฟาคุ้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสังข์บุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายจักรภัทร ใจสูงเนิน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงจิดาภา ยวงจอหอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจิรนุช เข็มมะลัง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เกือมแสนเมือง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงทัศนันทื คชวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ เดชสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสียมลอยนำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพัชรี จอยนอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงแพรวา บุตรดีขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอาทิตย์ หล้าขาว

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงกิตติมา กอดสันเทียะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายเจษฎาพร เหนียวบุปผา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สีลาเคน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ศิลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนราทิพย์ นวลแขว่ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายภานุพงษ์ ศีลปะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงศิลิษา ด่านขุนทด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงสาธิตา ชอบสอาด

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุนิสา กำขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอนพัทย์ เพราะขุนทด

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ซิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงธัญชนิต จินดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กลึงกลางดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธนกร โอซกิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงวริศรา วงศ์ยะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวรากรณ์ เนียนสันเทียะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เม่ากรูด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพัทศิธร อินทร์สำราญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฐพร วรคันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอัญมณี ผินนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงอริสรา ต้นพุดซา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายนฤพนธ์ อยู่ถาวรวิทย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ขอวางกลาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณัฐฌา คบขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ซำสันเทียะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ไทยภักดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำชนะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงปยภรณ์ หนึงหนองดุม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงชไมพร โพธิขำ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล กรรณิกากลาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๑๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรซือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงพัชราภา ศรีทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายสิทธิชัย พรมสันเทียะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีเค้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงเขมิกา จงจิตกลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอัญชสา โตพะไล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสาลิกา ถ่อนสันเทียะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายคณาธิป ศรีอำไพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๓
นางสาวกัญญารัตน์ หวังล้อมกลาง

๒๓/๑๒/๒๔๘๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกชกร นวนสวาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สินสายออ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงกาญจนา อิมถาวร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายนัฐวุฒิ สว่างภพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายปองเขต ครูห้วย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายปยะ ทองสันเทียะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงผลบุญ รุ่งเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายพัชรพล คงกุศล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายศุภภาษ ปนสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงสุชาดา จิตรแม้น

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เศรษฐนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงพิยดา บุญคุ้ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายไพรวัน บุญเร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงภาสินี ตังเรืองสุวรรณ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๘
นายศักดินรินทร์

์

นุ่มแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๗๙
นางสาวจันทนา ทิพมนต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวชลธิชา พินจันทึก

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวปวีณา บูรณ์เจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๒
นายวีรพล นวลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๓
นางสาวสุวนันท์ แกสันเทียะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาวอนันญา เพ็ชรสายออ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงณัฐติกานต์ ฉอสันเทียะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายบูรณ์พิภพ เกิดขุนทด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงพนิดา กล้าจอหอ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงชลาธาร ภาคสันเทียะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงชาลิสา ชอบช้าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายอารุณ ชนะภัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสมชาย จิณวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ต้นพุดซา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสุนันท์ เคนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศศิตา ศรีกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงศรัณย์พร ไผ่เมือง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายธนพล เงินยวง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายวีรพล ศิริวัฒน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวรรณิษา อยู่เจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงศาริสา สวนขอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ อินตรา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๑
นางสาวประนอม มุ่งพันกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๒
นางสาวพัชรา เพชรสุก

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๓
นายพันกร ต่างประเทศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๔
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชาญสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๕
นางสาววิรินทร์ โพนสีสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๖
นางสาวสุมิตา โฮ่ไพล

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๗
นายประวิทย์ รักชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๘
นายอนุรักษ์ อินทะโส

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๐๙
นายก้องไกล วงศ์กลม

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๐
นางสาวสุมิตตา เสาร์สายออ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๑
นางสาวอัมรินทร์ นามกิง

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๒
นางสาวกานดา ด้วงทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๓
นางสาวสุวิมล รูทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๔
นางสาวสาวิตรี ชัยบุรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๕
นายบุญญฤทธิ

์

หวังกลุ่มกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๖
นายนัทพงษ์ จงสุขกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๗
นายอภิชาติ สุขดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๘
นายรัชภาค กิงชัยภูมิ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๑๙
นางสาวพิมพ์ลภัส แหมสันเทียะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๐
นางสาวปภัสรา ยางสันเทียะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๑
นางสาวยุวดี จันทโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๒
นางสาวสุดาภรณ์ มุ่งทุ่งกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๓
นางสาวประดิษฐ์ฐา ภาณุศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๔
นางสาวปาณิศา สุโข

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๕
นางสาวประทุมพร โพธิชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๖
นางสาวอรวี เชิดสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๗
นายนำชัย ชาสันเทียะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๘
นายรุ่งทวี เทียงตรง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๒๙
นางสาวพรทิพย์ ตังชีพชูชัย

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๐
นายณัฐวุฒิ ชัยบุรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายพงศธร โพธิขาว

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กรมแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงไขนภา คงแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงณัฐิดา เอมอิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงทาริกา แสนโน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เกินกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงนราพร อิสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนฤมล เถือนสันเทียะ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงนันธิยา หวินสันเทียะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงเนตรนภา พิมพา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปลายเดือน ทังสันเทียะ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงพิจิตรา ใจรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ฤทธิรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงภาวิดา ทองรังศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงศิญาพร อิทธิกรพงศ์สกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสิริวิภา ชูชืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอภัสรา เคียนสันเทียะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายเกียรติการุณ พูนศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายณรงศักดิ

์

ชำนาญกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขอพึงกลาง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธนพล กางสันเทียะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายธนพล นาคมะณี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายธราดล ปองพระราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายวราวุฒิ มวยดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายวัชรศักดิ

์

พอวังดอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายวีรภัทร โพธิหัก

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายสันติสุข ปนขุนทด

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงภัชราภรณ์ บมขุนทด

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพรพิมล ทองขาว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ แจ้งสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ กลางจอหอ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจินนารี มีเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงณัฐชา ฉอสันเทียะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงธิติกาญจน์ กริงสันเทียะ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงบวรรัตน์ เจ๊กพังเทียม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงศิริพร พรมเสนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงสุวนันท์ อังกุสด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เข็มกำเนิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

แบ่งสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนริศรา สีม่วง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิมมะลีลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ประวันนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ อิสันเทียะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงมัสยา สร้อยสูงเนิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธรรมนูญ รุ่นมะลัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

หวินกำปง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เกยนอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวรรณิดา ทำกิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอริสรา นามกิง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงวาสนา เทพังเทียม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธีรวุฒิ มาสงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ เกษโส

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงนภัสรา กรอกงูเหลือม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปณัฐถา หวังคำกลาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๖
นางสาวขวัญชนก ช่างเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๗
นางสาวณัฐณิชา ผุยโพนทัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๘
นางสาวธัญญรัตน์ รักกลาง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๘๙
นางสาวปาริฉัตร ดวงกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๐
นางสาวพัชราภรณ์ ปราบนอก

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาววิภารัตน์ หวังปรุงกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวสุกัญญา ด่านสันเทียะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ

ปรางค์โบราณนอก ๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธนนันท์ สุวรรณกลาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๕
นายธาดาพงษ์ มูลนอก

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๖
นายธีรภัทร์ อัวกลาง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๗
นายวชิรพงศ์ สุระสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๘
นายวิฑูรย์ ลุ่มรวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายวิวัฒน์ สันติพงษ์ไพบูลย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๐
นางสาวปภานัน พจนะประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๑
นางสาวปริมตะวัน แจ้งไพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๒
นายทวีทรัพย์ ประเสริฐถาวร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวกวีลักษณ์ กงนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวพนารัตน์ เฉยเสลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๕
นางสาวฟาใส คมสันเทียะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวธัญชนก ชุมเกิด

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวศศิธร สุพรรณเภสัช

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๘
นายทิพากร ประจิตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๐๙
นางสาวคีตภัทร ทัพไชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวนิภาสิริ บุญสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๑
นางสาวชุตินันท์ พุดขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๒
นางสาวนันทิชา รักไร่

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๓
นางสาวปวีณา หวังอ้อมกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๔
นางสาวสิรินาถ บุญนอก

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๕
นางสาวสุฑามาศ ชาญศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๖
นางสาวอังคณา เกิดกิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๗
นางสาวสาทิตา นากทรัพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๘
นางสาวทิพย์เกษร นนท์กลาง

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๑๙
นายพลวัต ปนจาด

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๐
นางสาวสุกัญญา สาระกิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๑
นายเกียรติศักดิ

์

จงปลูกกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอรจิรา บำรุงกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แคะนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุปราณี ถินวงษ์ม่อม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์วงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงนิภาพร ศรีนอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงรัตติยา เอมโคกสูง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายกิตติพัทธ์ สูญรอด

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

คงนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงค์อินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนภเกตน์ ด้วงสูงเนิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๓
นางสาวสุวรรณี ปนจาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๔
นางสาวสุพัตรา เบียดกลาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๕
นายวรวุฒิ แสนสิงห์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวเขมจิรา คำเขือน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๗
นางสาวชลธิชา เจริญประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวรจเรข รัตนาพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวสุชาวดี พิมพ์ปรุ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวสุภัทรา สุดน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๑
นายรชต จีระออน

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายทักษิณ สิงห์วิชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงบัญฑิตา ธารีศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนจุลย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชัชชฏาภรณ์ สมุทรกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา ประคำนอก

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงอาภัสรา กลมกลาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายศรราม หวังคำกลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงวรรณระพา สีเสียง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายสุภเชษฐ์ แซ่พ่าน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายสุภัทร ช่นนอก

ื

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ สิทธิพรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายทัตพงศ์ พระคำจันทึก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ นาภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๕
นายเนวิน แซ่พ่าน

๑๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เนยกิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงกนิษฐา แสนฉิมพลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงณัฐมน เสริฐเมืองปก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ไวสูงเนิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๐
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวิมลสิริ แว่นแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายอัครพล พลเดช

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงดวงกมล แว่นสำโรง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ กลันจะโปะ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๕
นายสหรัฐ ชุมเมฆ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๖
นางสาวนริศรา สมัญญา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงพนิตนันท์ คำนก

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงพัชชาพลอย เปรมธาวินัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายบารมี นกหรีด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงประภัสสร คงเทศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายธรรมฤทธิ

์

จิตรเพียรค้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงยูถิกา

ไพโรจน์ถาวรวัฒนา ๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปุญญิศา ศรีวิเศษ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นายนันทิโย มุ่งประสิทธิชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาววรษา กวางแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวนัดดาชนก คงอักษร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๗
นายวุฒิโชค ปอมจาหยับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวพรทิพย์ กิตติชนม์วรกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๗๙
นายพชร เจริญกัลป

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวสุปวีณ์ เอมเปย

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นายพศวัต หงษ์ดำเนิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๒
นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมตะขบ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงเกศวรินทร์ พงษ์เรือง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงขวัญจิรา เกตุสระน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปยมาภรณ์ ประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๗
นางสาวสุนิตา สวนพรมราช

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๘
นายนวพล แต้มกระโทก

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๘๙
นายราชานนท์ จิตรสูงเนิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวกัลยาณี พันตะคุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวชนิดา หยดสูงเนิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวดวงพร มารมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๓
นางสาวธัญชนก สุขโข

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๔
นางสาวพัชรี เคยตะคุ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๕
นางสาวมณฑาทิพย์ ทองวิลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๖
นางสาววัชราภรณ์ ไขตะคุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๗
นางสาวสุรีรัตน์ เงาตะคุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๘
นางสาวมุฑิตา รุ่งแสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๘๙๙
นายสุรทิน วงแสนสี

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๐
นายอัษฎาวุธ งามตะคุ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๑
นางสาวกฤติยาณี กล่อมจอหอ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๒
นางสาวทิฟฟนนี

่

ลินน์ เฮนนิงส์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๓
นางสาวรักษ์ชนก พุ่มพวงดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๔
นางสาวสุจิตรา สะโหม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๕
นายกิตติกร อ้วนสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๖
นายเกียรติศักดิ

์

กรวยทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๗
นายภูริทัต แผ่บุญมี

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๘
นางสาวชนิดา ขามจะโปะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๐๙
นางสาวพรนภา ตรีปก

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวพรนิภา แพทย์สูงเนิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๑
นางสาวพัชรี ปดตะคุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๒
นางสาววิไลลักษณ์ บุรัมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๓
นางสาวศศิวิมล ข้อสังข์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๔
นายอิทธิ สืบสำราญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวอรอนงค์ หอมจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายทวีชัย ฉาบกิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายปยะนันต์ จันทกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธนพล ธงกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงศิญากรณ์ เรือศรีจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุชาวลี เปรืองนา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงสิริกัญญา ฉำพรมราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐนนท์ แน่นพรมราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงดวงพร พึงดอน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศศิ เพิลกระโทก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจุทารัตน์ ทอนจังหรีด

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสโรชา จรโคกกรวด

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายวงศกร ล้อมวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายรังสรรค์ พึงดอน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์สระน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายกิตติธัช วุฒิธรรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายสุพจน์ เกรียรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐมล ชัยภูธร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอดิสร คำกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงวราพร เคว้งกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ พิลาลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายอนุศักดิ

์

แถบทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุนิสา เฉลิมรำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัชพร ยุพากิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนิภาพร ศีลกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายกฤษนะ นนกระโทก

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายชลนธี แจ้งศรีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายอิทธิพล พันธ์เครือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเกศินีย์ คีรีสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ พยัคมะเริง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงชลิตา เกษะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนันทนัช แว่นสำโรง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงศิริอร นิลโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสรินธร การสมเพียร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมย์สำโรง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา คำเหลือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงหัทยา ซองกิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิศรี

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวสุดาทิพย์ มีสังเกต

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวจีรประภา จิตวิจารณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาวปนัตตา วิเวกกิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ มาสระน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๗
นางสาววิไลวรรณ ขามปอมนอก

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวนวลจุฑา จันดาป้ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวอัจฉรา สิมลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๐
นางสาวรุ้งเพชร พูลสมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๑
นางสาวกัญญาพัชร นิติกุลบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๒
นางสาวชลธิชา ปลักกระโทก

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๓
นางสาวสุพรรษา เชาวพัฒน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงภาศินี ฉิพิมาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธรรณธรณ์ แข็งขัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๖
นายภัทรพล ดีคง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

เครือแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชืนฉิมพลี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงชลธิชา ยิมเจริญ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงนุศรา ทับสุขา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุวิมล เจริญดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอโรชา พริงเพริด

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงอลิชา ชืนเกษม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายกัปตัน ละสระน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายปฏิภาณ ฉัตรสระน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายพงศ์ศิริ พฤษราพรมราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายรณกฤต เงินจังหรีด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงภาวินีย์ ภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวันนิสา วิเศษโคกกรวด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงศรินทิพย์ วาทา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงศิริพร เกรินสระน้อย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอาริสา บุผา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

กายตะขบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ปอนเกษม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธันวา บดกระโทก

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงดวงกมล ทรายฉิมพลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงธัญพร จรโคกกรวด

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงพรศิริ กายตะขบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงลักษณารีย์ กันศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี พลอยสระน้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม วัดตะขบ  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ จุลจังหรีด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุธิตา มิตรตะขบ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุรชา กิงสระน้อย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงศศินา พอกพูน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงดนิสา ระวังจังหรีด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงธิติมา ใกลพรมราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายประกาศิต หมืนศรีพรม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงประภาศิริ พิมโช

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปนัดดา เพชรพิมาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๐ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
ผันจะโปะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวัชรี ปวนครบุรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐพร ชาติจันทึก

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๓
นางสาวไพรินทร์ แฟบกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงชุติมา ไชโพถิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๕
นางสาวขวัญฤทัย ทรัพย์กิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๖
นางสาวชลิตา จวนกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงนำผึง

้

เจริญกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงอานิตยา ขันเกาะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ วัดบุไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๐๐๙
นางสาวนุจรี เนิกกระโทก

๐๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๐
นางสาวณิชารีย์ นาคเม้า

๒๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๑
นางสาวประกายดาว กรัดกราย

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวอริชา สุวรรณรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวศรญา แก้วกัญญา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวสุภาวดี ชัชวาล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวแพนภา มาโนชน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวนิตติยา วาจาจิต

๐๗/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๗
นางสาวเยาวดี สีหวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงศันศนีย์ อินค่าย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวฑิฆัมพร สมนึก

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายชยพัทธิ

์

คำดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงกชกร สนใหม่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายวัชระพล พูนเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนภรณ์ กลางเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงปนไพร มาลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีลานันท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพิชชาพร ถมพลกรัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุกษมา ทรัพย์กลาง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอันธิกา คำจันทึก

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายวีรวุฒิ บุตรดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชงกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายฤกษ์ชัย พุธสูงเนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพันธวัช ชำนาญรักษา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๓
นางสาวกนกวรรณ แก้วกำแพง

๐๐/๐๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๔
นางสาวนิตญา ฤทธิคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาวสุจิตรา ทามาศ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๖
นางสาวกิตติญา เสนจันทร์ฒิโชย

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธนากร ไกล้กลาง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายกฤตภาส สำแดงฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงวิลัยพร โภชน์พรมราช

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุภาพร ทามาศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงพรนรินทร์ ชุมเมฆ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายชินพัฒน์ แก้วเซ่ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายสันต์หทัย ประทำโย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพัชราภา แพงรูป

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายธนชัย ฝายกระโทก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงสลิษา นาครัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงจามจุรีย์ ม่วงศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เปล่งกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงรัตนาวดี มาตวัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวรัญชลี รอดเกิด

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุธิดา เปลืองกระโทก

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงเกศราพร ปลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงปริศนา เทียงกระโทก

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปๅกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงพรรษมน ปๅกระโทก

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ แปกระโทก

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงอัญชนา ไชยแสน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงมุนิล เปลียนกระโทก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายศิรวิทย์ ชินงูเหลือม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายศุภกิตต์ อินเทียง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายราม ด่านกระโทก

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายอนิรุตธิ

์

ถอยกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัฐชยา บรรดิษ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา เนืองกระโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงบุษรา นิดกระโทก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์วิวัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรรณภา ปนกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสุดา กมลกลาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงอธิติญา นาราษฎร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ หน่อยกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๑
นายจิรกิตต์ กวนซัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๒
นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๓
นายธีระเดช หนอกกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายประเสริฐ เพ็งการ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๕
นายวัชรพงษ์ สิงห์ทะเล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๖
นายอธิวัฒน์ ปลอดกระโทก

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงจิราวัลย์ ศรียงพะเนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๘
นายครรชิต ปลอบเมือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงโชติมณี แสงศรีเพ็ญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๐
นางสาววราภรณ์ ลึผาดำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๑
นายพลากร ปกกระโทก

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๒
นางสาวเกวลิน บุ้งกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาววาสิตา ด่านกระโทก

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นายศักยภาพ ฝายกระโทก

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวสุกัญญา สุวรรณรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงภัชริดา ปลอดกระโทก

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นางสาววรัญญา วิริยมานะธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นายอมรเทพ แจ่มวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๘๙
นางสาวกนกวรรณ ด่านกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๐
นางสาววรรณา หมันกระโทก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ปร๋อกระโทก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปลอบเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๔
นายครรชิตพงษ์ ตะวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงทิพย์ภาพร ถอยกระโทก

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๖
นางสาวนันธิชา ปอกระโทก

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๗
นายครรชิต ตะวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายศิราวุฒิ แอบผักแว่น

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๐๙๙
นายสันติภาพ บวชกระโทก

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๐
นายอภิวัฒน์ เลากลาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๑
นายอาคม แวงวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๒
นางสาวพุทธรักษา สิงห์จาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๓
นางสาวเพ็ญนภา บุตรงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๔
นางสาวสุภาวดี ปรอยกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๕
นายทักษ์ดนัย นามกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๖
นางสาวสมพร ไชยคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๗
นายบรรพต แบบกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๘
นางสาวเสาวนีย์ น้อมกระโทก

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๐๙
นางสาวจิณราภรณ์ เขียวกระโทก

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๐
นายอนุวัฒน์ ปอกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๑

นายอรรถพล ปายกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๒

นายธนาวุฒิ ด้านกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๓

นางสาวปทมาภรณ์ ปล่องกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๔

นางสาววันเพ็ญ นอใหม่
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๕

นางสาววิภาพร เกิดทะเล
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๖

นายสินมนัส สุดเสียงแจ้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๗
นางสาวกฤติยาภรณ์ ปวนกระโทก

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๘

นางสาวธิดารัตน์ ทุลดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๑๙

นางสาววรรณดี บัวกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๐
นางสาวอารีรัตน์ เนืองกระโทก

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๑

นายภานุพงศ์ กลอนกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๒

นางสาวคชามาส จาริสุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๓

นายนรากร บาดกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๔

นายภานุโชค โตกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสาวิตรี ภู่วิจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๖

นางอำนวย ฤทธิญาณ
๓๑/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงญาณิศา ดงกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ปบกระโทก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงสิริพร จากเกาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเสถียร บุญกระโทก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงวินีย์พร ภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

รักทะเล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หามทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงดวงดาว โตกระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงอำภา พูกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงวันวิสา ชัยศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงนิติยา ผัดกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงอารียา วายุภักต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายสุรชัย นากระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธันวาวรรษ เตยกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๑

นางสาวสายไหม ปูสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๒

นางสาวดุจดาว สดกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๓

นางสาวศิรินภา สุขศรีพะเนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๔

นางสาวชฎารัตน์ นาคมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๕

นางสาวดุจเดือน โพยนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๖

นางสาวสุชาดา แสงจะบก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๗

นางสาวศฏพร ชาญหมืนไวย

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๘

นางสาวอรวรรณ แต้มกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๔๙

นางสาวปญณิกา แปนกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๐
นางสาวขวัญฤทัย แต้มกระโทก

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๑

นางสาวจุฑาทิพย์ นุชกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๒

นางสาวอารียา สุวรรณเย็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๓

นางสาวเจนจิรา เปลกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๔

นางสาวณัฏฐิมา ชะวาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุมิตรา เนืองกระโทก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ดงกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงอุไลวรรณ เทศฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงกาญจนา เพียรผักแว่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ แก้วพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงทมานุช เมพิมาย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีนาคา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงดวงใจ วะโลหะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๓

นางสาวสวิตรี เสนามนตรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๔

นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๕

นางสาวรัตนา จันทรคลี

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๖

นางมยุรีย์ ต่อมกระโทก
๐๔/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๗

นางสาวลลิดา จิตบุญญาพินิจ
๐๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๘

นางไพรวัลย์ ชูนาม
๐๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๖๙

นางสาววิทชญา บุตรธิดา
๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๐
นายณัฐวุฒิ อินเคน

๑๒/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๑

นางกัญญา อินเคน
๑๒/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๒

นางสาวจุฑามาศ เจ๊กแตงพะเนาว์
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๓

นายพิสิทธิ

์

คะเรรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๔

นางสาวเดือนนภา ซำโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๕

นางสาวสุมาลี คงค้างพลู
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๖

นายปยพงษ์ อาจวิชัย
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๗

นางสาวนิภาพร นวนคำ
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๘

นางสาวเจนจิรา ปอมกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๗๙

นางสาวบุญร่วม ราวพิมาย
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๐
นางภัทรพร อินทา

๐๑/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๑

นางสาวสุธีรา วิชัยยุทธ
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๒

นางสาวภัทรศศิร์ ดวงกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๓

นายอัฐพล เจิมพูล
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๔

นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๕

นางสาววาสนา แฟนพิมาย
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๖

นางนันทิกา สุวรรณรงค์
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๗

นางสาวนัฉพร กญชะโร
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๘

นางสาวชมภู ละห้อย
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๘๙

นายชัชวาล แนบสนิทวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวเพ็ญพักตร์ ผิวไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๑

นายสุรินทร์ สุวะเสน
๑๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๒

นางสาววิราวรรณ เซ็นกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๓

นางสาวจีราพร หวังกรุงกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๔

นางสาวสุภาภรณ์ จำปาโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๕

นางสาวจรรยา แนะกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๖

นางสาวพิกุล เทศผ่อง
๑๒/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๗

นายสราวุธ กรองกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๘

นางราตรี เทศผ่อง
๑๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๑๙๙

นายบัญชา ชิณศรี
๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายปยวัฒน์ บุญหรรษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศิวกร สรสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุวรรณา เดียนกระโทก

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาววรชุดา สุภัคสิทธิกร

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๔
นางสาววชิราภรณ์ แล่นโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๕
นางสาววิชชุตา แก้วดี

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๖
นางสาวเตือนใจ ถินกระโทก

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๗
นางสาววันเพ็ญ ทบหลง

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๘
นางสาวสายสวาท หร่ายสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๐๙
นางกัญญภัทร ทองครบุรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๐
นางสาวมณีรัตน์ ประจิตร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๑

นางสุดาวรรณ ปายงูเหลือม
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๒

นางสาวอรพินท์ สว่างเรียน
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๓

นางสาวปสิตา แสงดาว
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๔

นางอังคณา ข้อนอก
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๕

นางสาวกันยรัตน์ แฉกกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๖

นางสาววิภาวดี แก้วลาด
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๗

นางสาวสุมาลี ปนคำ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๘

นายอนันต์ ดวงมุขพะเนา
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๑๙

นางจิรัตน์ดา ประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ หมอเฒ่า

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชิณพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงศุภดา ดวดกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงอรปรียา โพยนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๔

นางสาวกัญทรัตน์ สีแสนห้าว
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๕

นางสาวกานติมา ตันฮง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๖

นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๗

นายสุทธิภัทร สิทธิเสือ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๘

นางสาวจรัญญา ทอนกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๒๙

นางสาวณัฐพร เลิศวิวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๐
นางสาวดมิสา ดินกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๑

นายศตวรรษ อินหมืนไวย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๒

นางสาวชลลดา จันทะพัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๓

นางสาวเบญจมาศ ด่านกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๔

นางสาววิดา วิไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงชลธิชา วุฒิยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สันทาลุนัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงทิวาภรณ์ ส่วนลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยโย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๓๙ เด็กหญิงพิมพิไลลาวรรณ

เรืองประโดก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงศิราณี วรรณโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๑

นางสาวบุลิน บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๒

นางสาวมัทธนา เพียรไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๓

นางสาวกานต์รวี
เกลือนกลางดอน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๔

นายณัฐพล ทาจะปุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๕

นายสุรสิทธิ

์

สมบัติหลาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๖

นางสาวสุพรรษา พุ่มทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๗

นางสาวสายฝน แสงเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๘

นางสาวสุพิตา โกธแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๔๙

นายปรีชา สุทธิชาติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๐
นางสาวกรรณิกา สุขคุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๑

นางสาวกุลณัฐ ทุมนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๒

นางสาวภาวิณี กุดนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๓

นางสาววิภาวี แน่นพิมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๔

นางสาวศิรินภา บุญเมือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๕

นางสาวอรนุช สาลีพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๖

นางสาวยุภาภรณ์ ปดถาพิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงนประภา คาถาพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ หมืนฤทธิ

่ ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงดอกอ้อ แก่นลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๐
นางสาวยลรดี เงียบกระโทก

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงพรสุดา พันธมาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงจรรยา แก้วรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงจิรนัน สมตัว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๔

นางสาวสมหญิง เหมือนนิยม
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงอินทิรา พิมพ์เชือ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๖

นายสุพันศักดิ

์

สียางนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๗

นางสาวพรรณิษา ศรีทับทิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง วัดสว่างวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๘

นางสาวจุฑาวรรณ เลไธสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง วัดสว่างวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๒๖๙

นางสาวทัศนีย์ ทรงเนียมศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง วัดสว่างวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวศรุชา ศุภกรดำรงชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง วัดสว่างวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๑

นายศุภชัย พิพิธกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๒ นางสาวอภิณฬาวรรณ
คิดเห็น

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนครบุรี วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๓

นางสาวพรชิตา เมินกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรมน พลเสนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนครบุรี วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายอภิชัย แก้วม่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๖

นายกฤษฎา เหกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ จรกิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๘

นายธีรวัฒน์ เทียมโคกกรวด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายวิษณุ ทุมฉิมพาลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ย่อมกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๑

นางสาวรัตมณี พิมพ์สมาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๒

นางสาววรนุช ยุนกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๓

นางสาวพนิตพิชา เทพสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๔

นางสาวพรพิมล วันกิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๕

นางสาวพัทธนันท์ ลาส
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๖

นางสาวอรณี จุกกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๗

นางสาวกนกวรรณ โชติธรรมวาทิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๘

นางสาววรรณนิสา งวงกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำสูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสัณห์สินี สร้อยกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงกัลยาณี เล็กกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๒

นางสาวจุไรรัตน์ ฉูดกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงเนตรนภา ล้อมสระน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงมัณฑนา เสมอดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา รุนกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ก้อนเทียน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงดารารัตน์ คำโนนม่วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เรียบครบุรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงณัชชา เขียนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายนิรุธ ทองจันทึก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถวิลนอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายก้องเกียรติ สะนิโส

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ แดงสูงเนิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายทรัพย์สิน ธรรมชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายทรัพย์ศิลา ธรรมชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงอริศรา โพธิสุวรรณ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสิริญาดา ผลโชติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชลลดา นามเสาร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงปย์รดา หนึงกระโทก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงพัชรี สินภัย

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๒

นายธีรศักดิ

์

สังข์แก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงภานุมาศ เกษนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายแสงกานต์ พุทธรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงชนิดา ลาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงชลธิรา อาจวาที
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงณิชาภัทร พิมพ์วิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี พอปานกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงพรรณภัทร ปญญา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ยอดจันทึก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ดวงมาลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงปภัสรา ดีขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๓

นายโชติวรรธ เสงียมงาม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๔

นางสาวชุลีพร กากุรุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐมน หมีคุ้ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๖

นางสาวมนทิรา กลังพิมาย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดอนมะเดือ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๘

นายเทพประธาน คำศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิมมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๐
นางสาวดารารัตน์ ภู่ผึง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๑

นางสาวบัณฑิตา ชัยกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๒

นางสาวกุลชรี จันทร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๓

นางสาวเกษสุดา หมวกสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๔
นางสาวจันสิราภรณ์ มาละปทธิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๕

นางสาวพรชิตา อยู่ชุมพล
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๖

นางสาวสุภาวดี กอข้าวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๗

นายชานนท์ สาโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๘

นายธีรภัทร ข้ามกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๓๙

นายภุมิรพี จันทร์มัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๐
นายวัลลพ พบพิมาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๑

นางสาวจันจิรา มาพลัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๒

นางสาวณิชชา แก่นเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๓
นางสาวพลอยไพลิน ภูจันทึก

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๔

นางสาววรรณษา บุญวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๕

นางสาวมนทิรา ขอมีกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๖

นางสาวกิรติ ลัดดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๗

นางสาวรินนรี พิณขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๘

นายธีรยุทธ สุขโภคกิจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๔๙

นายอานนท์ อัยราคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๐
นางสาวปใหม่ สุขชุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๑

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อนันต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๒

นางสาวกันตยา เลิศสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๓

นางสาวอัจฉราภา ก้อนจันทึก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๔

นางสาวขวัญใจ วงษ์ละมัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๕

นางสาวพีรดา มาตย์คำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๖

นางสาววนิดา เทพทัศน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๗

นางสาวเวนุกา สิงหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๘

นางสาวสุดาพร นนตะชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๕๙

นางสาวอุมาภรณ์ แย้มทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๐
นายสุจินต์ ลีระวีเกียรติ

๑๑/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๑

นายบรรเจิด ศุภราพงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๒

นางนิลยา อึงเจริญกุล

้

๑๙/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ เจ้าวงษ์ภูไท
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายคงฤทธิ

์

ทองจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายทักษ์ดนัย เศรฐวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายธรรมรัตน์ ยอดสายออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายธีรพภัทร รอดสาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายเอกรัตน์ พฤฒิสาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงเขมมิสรา ยอดสายออ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงดลนภา ทองใบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงเพ็ญ จะจือ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พาบุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงวริศรา ตูมสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ประภาตนันท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงสัณห์สมร ยีสันเทียะ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายธรรมนูญ คุ้มจอหอ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร จันทวาส
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายพงศทรรศ อินยอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายภูวนันท์ พันคำภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายศิริชัย แคบตัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายสิทธิวัฒน์ โพธิเตีย

์ ้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายอรรถนนท์ เชือสาย

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงธิติพร หิงพุดชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๖

นายธนพงษ์ ตรีเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๗

นายสิทธิชัย โพธิเย็น

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๘

นายณัฐพงษ์ เศรฐวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๘๙

นางสาวนารีรัตน์ สุดสวาท
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๐
นางสาวบัวคำ ทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๑

นางสาววรรณรัตน์ ดาวกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๒

นางสาวกมลวรรณ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๓

นางสาวนำฝน ไทยใหญ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุภาพร ครองยุทธ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา ทองดีนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงวิชาดา สุพรรณนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงอริสา ศรีสุมัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงปณณพร หมืนท้าว

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายนาคา นาคฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุธาสินี วงษ์ศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายวสันต์ ศรีสุมัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายพลากร มาพร้าว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายนิรันดร์ ท่อนพุดซา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายจิรายุทธ สายประสาท

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงธันยพร แจ้งทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุภาดา รักชาติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงนิธินันท์ สมบัติบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงรุจิรา ศรีสว่างค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงปนัดดา บุญเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงบุษกร ท่อนพุดซา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายปยวัฒน์ เสียนดร

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงศศิภา พิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๓

นางดารา ต่อโชติ
๑๖/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๔

นายธงชัย ตอบกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๕

นายธนวัฒน์ พันธุ์บัวสกุล
๐๒/๐๔/๒๔๙๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๖

นายประธีป รับขวัญ
๒๕/๐๕/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๗

นางสาวพิชญ์สินี จันทสิทธ์
๑๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๘

นายสราวุธ เกิดกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๑๙

นางสุทธิชา ขันตี
๑๕/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพรพนา มูลวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายนัฐพงษ์ คำมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายพงศกร พาบุตรดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุธินันท์ ดาศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกฟก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เฉลิมทวี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงกฤษณา เชือบริบูณร์

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงณัฐชยา เฟองเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ทรงไตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๖๐/๑๔๒๙

นายใสทน ลุงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธนารักษ์ ศิริศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แถลงกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงเนตรมณี สว่างชม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงเขมทิน ลาดพันนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงปยธิดา ยอดดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงพิมนภา คงเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

คำมงคลฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา กำแพงแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงนัญธิดา ตาหยอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายวุฒินันท์ กาหาวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วงพุมมา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายศักดิดา

์

ผันกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายธนา วงพุมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงฐิตาภา แซ่ตู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายสมชาย สุขคำพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มละออ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา เกษางาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายธนันชัย ตาหยอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายปยชัย ศรีชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๔๙

นางสาวอรัญญา อยู่ใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายไชยพรรณ ปูนกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ตันกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงกิงกมล

่

หาญกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงวิราวรรณ เทพารักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายกฤตภาศ โพระหงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายสหรัฐ โสดรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญทรง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายนฤเบศ เราท่าช้าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงกชพร ปนสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิสันเทียะ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงพัชรีพร พรมสาขา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรณี สังคหะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงจันจิรา พรหมทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงอินทร์ธิรา มานะตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงชราลัย ศุภลักษณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงวิภาพรรณ พัดทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงปาริตา แสงสวาท
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสมฤดี น่วมนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงนภสร เฉือยกลาง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงมีนทา วงษ์ชาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธวัชชัย คำจันทึก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักจันทึก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงธนิสา จีพิมาย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงกนกกร ไชยสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยจักร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงวรัญญา โสมขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายวิษณุ แว่นแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงประภาศิริ สังฆธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประทุมมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธนศักดิ

์

โตสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่พารา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงไชโย ศรีสง่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงธีราพร จงบวกกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายวรพงษ์ แสนคำมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงไพชรินทร์ อุดหนุน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เพือนพิมาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายปฏิภาณ ปนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายธนาธิป กุศลช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายปญญโชติ วงษ์พะเนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงสุธินี พงษ์เกาะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงมิน

้

กลัดเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงธันญาภรณ์ อมรพิบูลลาภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงจินตนา ทัพวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายธนชัย เมธาคุณวุฒิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงภาพตะวัน นิมมาระดี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงฟาใส เลิศวิไล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายวาทสิต แหวนชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายเมธา อมรรัตน์ปนตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงณัชนิดา อาสากลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายปณชัย อะโน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายดนุพล วงษ์ประทุม

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ อภิธนาภิรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายพันธุ์ศักดิ

์

โคนพิมาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธราดล คงทน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายจิรพันธุ์ คำลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชมบุญธนาพงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกนกภัทร บุญประเสริฐ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงนภัสสร โกศากล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวรรณิดา เจียตัก

้ ๊

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงฐานิดา พุทธโกศัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤกษ์ประกอบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงคีตภัทร คร่องดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงญถาพร หวังอ้อมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายธนนท์ชัย วิเศษอักษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงอนุธิดา ทองแกมแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายพรรษิษฐ์ ขอเหนียวกลาง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ แค่มจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายสุเมธี สุดใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงกรวรรณ ก่อมขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงอลิสา ศรีษะวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ รัตนาทร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงวรรณพร เดชเดชา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองมาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายภูวดล กองแก้วภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายนนท์ทวัฒน์ เฉลิมรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายชลมาส หมีจันทึก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายสุนทร ตูมนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงพรรณวษา เปลืองทุกข์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายสุทธวีร์ สิทธิประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายพงศกร เศษเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน หอมขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพิสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงไพลิน รัตนวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุพัตตรา มาหิรัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขร่วม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๗

นางสาวมนัสนันท์ พาลาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญทุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุกันยา เชือมกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายกฤษตยานัน ธรรมโรจน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงศิริงาม ชืนสังข์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงฐิติมา จันพิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงวารีรัตน์ ภาคานาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงนันทิชา ธารหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงยุวดี มีอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงปาริชาต พิพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงสุนทรีย์ บุญเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงกัลยกร สังข์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงธนัญญา เศษจันทึก
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศุภพิชญา มีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองมนต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๒

นางสาวอแมนด้า คริสพ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงธันย์ชนก นารถสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงสุพัฒตา สุปนตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เชือแก้ว

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงอดิศา สังขวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงสุนิสา ศักดิเจริญเกียรติ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงนิสา ผาสุขสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชมภูพาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงกชกมล นามบุญลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ ต้นคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายธนาดล ชำชอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายพิสิษฐ์ เพชรนิวิฐสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เบียกขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงดาริษา ทรัพย์พรมราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายธนากร เกียรติไตรรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีพวงวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายกิตติพัทธ์ กิงพุดซา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงหัสยา ภาประจง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงวิชญาดา ตรีธนวิบูลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงวราลี พรหมพันธุ์ใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงชัญญานุช แสงนาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา คล้ายคลึง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงภาวิณี รักการดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงกมลชนก วิจิตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายภูวเนธ กอมะณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๘

นางสาวสุภัทรา นมขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๗๙

นายนคินทร์ ภูมิไถล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๐
นางสาวชนกานต์ สว่างดาว

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๑

นางสาวญาณิศา วิเศษดอนหวาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๒

นายชยนยุช กองโฉม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๓

นางสาวอรนลิน พันธุ์สมบัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๔

นางสาวศศิปรียา พรานเนือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๕

นางสาวชนิตา อินตาพวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๖

นายจิรายุ จิตรประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัจนะรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงพรไพลิน ภู่สากล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๘๙

นางสาวสินีพร จิตไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงบุญศิริ บุญมูล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๑

นายณัฐพงษ์ เหล่าเราวัฒนกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงณิศวรา สมประดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๓

นางสาวลภัสรดา เพิมพรพิพัฒน์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๔

นายธารพิพัฒน์ ถีสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๕

นายบวรภัค ภัทรวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๖

นายเอกภณ ทิพย์คูนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๗

นายสุธนัย อากาศวิภาต
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๘

นายชลสิทธิ

์

เขียวเฮียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๕๙๙

นางสาวอรยา จันทร์เจียวใช้
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๐
นางสาวจารุวรรณ เปลืองทุกข์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๑
นางสาววจีเพชร สุธรรมโกศล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๒
นางสาวจิดาภา ประทุมทา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๓
นางสาวอภิญญา โพธิหล่าม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๔
นางสาวมัชฌิมาร์ ดีวงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๕
นางสาวพิมพ์พิศา ห้วยหงษ์ทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๖
นางสาวพัชภรณ์ ปลังกลาง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๗
นางสาวเมธาพร พงษ์เกตุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๘
นายภคพล โชติเกียรติกิจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๐๙
นางสาววิภาดา คำสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตาทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๑

นางสาวฐนิชา จันทะคุปต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๒

นางสาวพรชิตา จันทะศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๓
นางสาวปภาวรินทร์ คล่องกำไร

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๔

นางสาวกัญญาวีร์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๕

นายวิทวัส วิเศษฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๖

นางสาวพรชิตา ดุเหว่าดำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๗

นายศานติพงษ์ ประสังคะเต
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๘

นายโสภณ ขยันกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๑๙

นางสาวสุนันทา เกิดสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๐
นายจิติพันธุ์ นันขุนทด

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๑

นางสาวสุกัลยา สกุลทรัพย์มณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๒

นางสาวปยะฉัตร สายศักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๓
นางสาวธีร์ชนานันท์ ชัยสูงเนิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๔

นางสาวสิริกัญญา เวสโมราดี

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๕

นางสาวศรัญญา กลินถือศิล

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๖

นางสาวชไมพร ธาดาวุธ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

มีโชคชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๘

นายวุฒิชัย สภาพักตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๒๙

นางสาวชนินาถ อัครชัยพัฒนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๐
นางสาวภูษณิศา กลัดเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๑

นางสาวชลดา มงคลแพทย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๒

นางสาวสุธีรา ถาวรพัฒนพงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๓

นายปาณัสม์ พัฒนรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๔

นางสาวอารียา สีเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๕

นางสาวสุกฤตา ใกล้โพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๖

นายภูมิ มหากิจภากรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๗

นางสาวพฤกษา เบียกระโทก

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๘

นายกันตภณ มานิมนต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๓๙

นายจิระศักดิ

์

แช่มจันทึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๐
นางสาวสุภัชชา เทียวจันทึก

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๑

นางสาวจิตรกัญญา ทัศน์ธนาวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๒

นายสิทธิพงศ์ บุญเทียน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๓

นางสาวอัญชลี สุขโต
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๔

นางสาวนภัสวรรณ ศิริวิชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๕

นางสาวชาลิสา ศุภมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๖

นายเจริญขวัญ สันธินาค
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๗

นายวธูสิริ โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๘

นางสาวนชกร บุญมาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๔๙

นางสาวปริศนา ประกิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาวพนิดา หวังกำกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๑

นางสาวณชย วิเศษสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๒

นางสาวกฤษฤดี เกตุแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๓

นายปยพัทธ์ เจริญกูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๔

นางสาววชิรญาณ์ ทรัพย์ผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๕

นางสาวอามีนา เนินปราง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๖

นางสาวภัทราวดี หมู่พยัคฆ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๗

นางสาวชุติมา แหวนจันทึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๘

นางสาวชาณิศา เนือนสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๕๙

นายบุษยมาศ ราชภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๐
นางสาวรัตนา เจนหัตถ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงปพรกมล ก้องพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงภัทรา สุขประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงภรศมน วังโส
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายพีระวัฒน์ วิไลจิตต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายิอภิชัย จิตรภักดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายธีระชัย โพลงเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงพลอยลดา โภคาสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายพีรพล มานะสกุลกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายพงศธร กาญจนศิลป
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ ห้องทองแดง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายวัชรินทร์ เสียงสาย

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงชนัญธิดา อึงปอมเมฆ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายสุริยา นารถพลายพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายนพรัตน์ รักแย้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายภัทรยศ เดชพลกรัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงภรณ์ชนก บัวแดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงนภัสสร ขอใหญ่กลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงอภิชญา จงขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๗๙

นายอนันต์ หาญชนะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๐
นางสาวอริสา พลจันทึก

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๑

นายรัฐธรรมนูญ พิมพ์จันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๒

นางสาวกุลธิดา ศรีโม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๓

นายโชคชัย เกตุแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๔

นางสาวลักษิกา ลิมประเสริฐ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๕

นางสาวณัฐสุดา กลัดพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๖

นางสาวปติพร พันแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๗

นางสาวบุษบา เสาะสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริเวช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ หนูโทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายธนภัทร เปลียจันทึก

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายนนทรี ฆ้องดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายพิชัย โคตรราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายวิศวะ เกิดกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายสายฟา อยู่กลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงจีรยา คำภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงชริกา แก้วเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงพรรณนิภา หนูโทน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงวีรยา สาสุก
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

ปอมสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายภูวนาท วิจิตรพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงวรรณษา นารี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ดีจันทึก

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายทิชานนท์ มงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญจันทึก

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาญพรมราช

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองปญดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพัชรพล รักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายสุทธิวัฒน์ สุขแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ใยทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๐
นายธรรมชาติ เหลืองจันทึก

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายอัษฐพล ศรีประมาณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงจันทร์สุดา เมฆจะบก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงนภาพร จุดพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายอำพล แหยมดอนไพร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายธีระพัฒน์ จันทร์หล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงรัตชดาพร หวยสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๗

นางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๘
นางสาวนันทาณิชกร อรอินทุ

๐๗/๑๑/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๑๙

นางสมฤทัย แก้วคำ
๐๘/๐๘/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๐
นางสาวอโณทิยา ศิริโชติ

๐๘/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๑

นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๒

นายวีรยุทธ มาลัยกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๓

นายศราวุธ หลุยจันทึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ โสดจันทึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำหงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายนพกร มอมขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายนฤพล มะเริงสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายปุญญพัตน์ สายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายพงศ์พณิชย์ แค่มจันทึก
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกรณิศภา อาจสูงเนิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงกฤตยาณี ไซซะแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงโชติมา แปนศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงบุญรักษา ปูนกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงวรรณวิษา เมฆขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงศุภวรรณ พูนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงอรจิรา นันทเขตต์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงอรพิมพ์ สุวรรณวิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองระหาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายจิรายุ เหลือล้น
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายชนาเมศ ผินนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายชนาวีร์ ชาภิรมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายณัฐพล แจ่มแจ้ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตูมนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายธนาคาร ใสศรีสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายนพรัตน์ ถึงแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายภูวริช ธรรมรักสัตย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายสุรวุธ จำปาทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชือสายสิทธิ

้ ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายโสภณ เจริญวัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายเอกพล ศรีแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เสงียมแก้ว

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงกันยา ทัศนพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มอยู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงจิราภา พุ่มอยู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ บุตรวัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงธัญชนก โชคโปรด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงมลวิภา ม่วงกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงยาสุมินทร์ สิงห์ขาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงวรวรรณ รัตนาวิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงวิลาสินี เหล็กหล่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงอารียา สุธากร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายวรุตม์ จันทะโลง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงเกวลิน พลเยียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายสถาพร อดุลรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงอินทราณี ศรีโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงปานตะวัน แย้มโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธีรพัช แก่นชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สมรูป
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายสิทธิชัย ไม้จันดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายอภิชาติ แคกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงรัตนา เลิศรู้
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงชลธิชา อินทรคุ้มวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงวรัญญา วะภา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงนัฐธพร พรมดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายนวพล พลโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงนลินนิภา สิทธิคำทับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โกสุมภ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายพุทธิพงษ์ สีอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงดารารัตน์ กลินพิกุล

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายราเมธ บุญลือพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายณัฐยศ เกิดนวลรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายธีรนันท์ อบอุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายชนสิทธิ

์

โนนคล้อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงเสาวรส แก้วกำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายสุรเกียรติ พัฒสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายอนุชาติ มุกทวัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงศศิธร แก้วมุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงอิสริยา ศิริบูรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายอนุชา สมดำหริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายนนทกานต์ จวงจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายณพงศ์ ประเสริฐศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายนพรัตน์ สวัสดิรักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายสิริสมบูรณ์ ไม้จันดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทวนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายราชัน วันป
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายสุริยา คำแดง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายบัณฑิต การพัดชี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายเจนณรงค์ชัย ภู่นอก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๐ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ผาดกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงศิริพร ด่านจอมฟอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา พ่วงโพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงกมลชนก กองสอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงพิมผกา สุขชูศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุขเถือน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอารยา ประทุมวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงบุษดี อบอุ่น

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายนัฐพล บุญวิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายชัยรัตน์ บางสะพาน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา อินทรักษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงพนิดา อินทรพรหม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุนทรินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

กะการดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายพีรพงษ์ กลินแก้ว

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงปยากร แย้มเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายณัฐพล คำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงคงชนก กมลศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายพิเชษฐ์ เลิศบุญแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ร่มโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายธนศักดิ

์

พลทิพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงไพลิน มีชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงศศิวรรณ ดวงพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนทองหลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายเอกพงษ์ ศรีมะละ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ลือตะนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ คงพลปาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงวนิดา พรมดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงปนัดดา แก่นชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ปอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงธนพร ธรรมสุทธิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงนำฝน ทาจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายแสงชัย นาเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา บุญลือพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงนรีพร ละม้ายเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กล้าขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ยาดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงอริยา แดนทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงคำจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายเขมทัต หลวงบรรเทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงธมนวรรณ วัยเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ ญาติเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ มุกทวัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายศตวรรษ ร่วมกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ก้อนเสมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายภาสพล ฝนมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงนิฎฐกา ปรางค์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ภูเฮืองแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ทิวะกะลิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๔๙

นางสาวรัชนีวรรณ ฮวบสวรรค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงขนิษฐา ปตถาวะโร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายเควิน

่

อุดมพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายภูวดล พินิจการ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฉิมกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงธมลวรรณ บานเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงวรารัตน์ อ้วนแพง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงอนัญญา เทศสิงห์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงอังคณา งามเสงียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายรติพงษ์ เมืองอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงพัชริดา ผลกะสิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงดวงเนตร คำแปลง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายทิวา บุญภัคดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงประภาพร หวังกล่อมกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงปทมา หล้ากลำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงพร นามไทย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงสรนันท์ สารโคกสูง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงสายธาร วาวจังหรีด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงเกตุศิณี จงบวกกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ศึกษาชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เซียมตะคุ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กลินอบเชย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๒ ว่าทีร้อยตรีหญิงวาสนา

่

ลองจำนงค์
๑๙/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๓

นายจามร จุแดงทุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๔

นายศิริวัฒน์ ชินธเนศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๕

นางสาวอุไรวรรณ กำปง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๖

นายทวีชัย เลากลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๗

นางสาวแสง บุญเต็ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๘

นางสาวเบญวรรณ อินทร์ประสพ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๗๙

นางสาวสุกัญญา พันแก่น
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๐
นางสาวเกวริน เกษมูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๑

นางสาวกาญจนา จันทพัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๒

นางสาวพรทิพย์ คงเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๓

นายนราวิชญ์ หมืนสมบัติ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๔

นายเกียรติศักดิ

์

นารีนุช

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๕

นายชัยชนะ พันธหมิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๖

นายอัษฎาวุฒิ บุญแต่ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๗

นายพัชรพล อินทร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๘

นางสาวอรชุมา บำรุงศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๘๙

นางสาวสุชาดา ปองนพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๐
นางสาวกมลชนก ซอสูงเนิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๑

นางสาวสุดารัตน์ เกษรพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๒

นางสาวกิงฟา

่

เกษะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๓

นางสาวปยนุช เศษนาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๔

นายปริญญา ถาวร
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๕

นางสาววรันธร ภิรมย์ราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๖

นายสหรัฐ ขำสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๗

นางสาวสุวิญชา คำกลิง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงพิชญา พันสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๘๙๙

นางสาวพันพัสสา ศรีแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงอังสิริ สุวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงมนสิชา เทียนทองคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงลลิตา สืบเสาะจบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงกฤติยา พันธุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา สารวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ผ่องกระสินธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา สืบจะบก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๗
นางสาวรัฐริญญา เลียมกลาง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๘
นางสาวบัณฑิตา มาลักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๖๐/๑๙๐๙
นางสาวเกวลิน ธีระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจิราภา ดิดพิมาย

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงอภิญญา ช่วงสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงอนงนาฏ ศรีเพ็ชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงปภาวดี สระจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล บุญจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงชิดชมัย โหม่งสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงศิริบูรณ์ อ่อนหงษ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงชรินทร์ บุรัชกาล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงสุภาพร โชติจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ โชติจันทึก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงณิชนันท์ เชิดกร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายอิทธิพันธ์ ขำศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายภาคภูมิ จันจันทึก
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายสถาพร คณารักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ภูจันทึก
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พรำขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายอธิชา จันทรางกูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงนริศรา เปลียนจันทึก

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงณัชชารีย์ พวกสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงอารียา ขานจันทึก

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงพิชญารัตน์ มอญไหม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงศศินา พนัสนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงพีรยานันท์ ภิญโญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงวรรณิดา ห่านตระกูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงขวัญฤดี รอดดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงพัฐสุดา พลจันทึก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงพัชนีวรรณ ต้อมสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงพรนภัส มะโนมัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงอทิตยา พรมพันธ์ใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงศรีวิจิตรา ซับจันทึก

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงกีรติยาพร โหจันทึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ แย้มสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงสิตราภรณ์ เปยขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงมะลิ อัศวรังสฤษฏ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ขานโคกกรวด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงวรรณพร ดีเพ็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงเกศสุดา ถุงจอหอ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ บัวโค้ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ก้านขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงลูกเกด หวังผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล รุ่งโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงภารดา ปติพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายภูมิพลัง กลินศรีสุข

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายอภิชาติ เกือกูล

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายอภิชิต เกือกูล

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายอนุสรณ์ บ้อนกรโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์เปย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายภานุพงศ์ อาทิตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา นันทวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงกานต์สิรี ชะแชรัมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ วินิจนัยภาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไกรจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายตรีภพ เจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายภานุพงศ์ ปองสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายวันชนะ กลันมา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายสุรเดช พร้อมจันทึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยอุด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงกานดา สาจันทึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงชนิดา รอดทะเล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงธนาภา สิทธิวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงนุชรีย์ ปราณีตพลกรัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงปยธิดา ทุมจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงไพริน อยู่ดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชะนิดใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงรพีพรรณ ผายพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงศรัณย์พร ราริตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงอรนิช แดงพวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงอริสรา เพ้ยจันทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสิริวิภา หาญจันทึก

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายจิรายุ วชุรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ นพคุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายวิทวัส อมฤค
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ มะพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงกัณณิกา เข็มกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงคริษฐา เทียมจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงจิดาภรณ์ สิทธิวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ดูสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังอุทัยธรรม

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา พยัฆพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุนิสา จำปางาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๒

นายณรงค์เดช อัวจันทึก

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๓

นางสาวพัชธรินทร์ เหมือนประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๔

นายสัญลักษณ์ จันพิมาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๕

นางสาวณิชมน ทองจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๖

นายสมควร คำมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๗

นายนัฐศิลป ม้าแล่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๘

นายเทียนชัย จึงเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๑๙๙๙

นายสุชาติ แก่นจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๐
นายบุญเทือง คงคา

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๑
นายเกษม สุขร่วมทรัพย์

๑๑/๐๗/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๒
นายกิตติ ศรีภิรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๓
นายอภิชล เลือนลอยเลิศ

่

๐๖/๐๓/๒๕๒๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๔
นายกิตติพงษ์ ไวไธสงค์

๒๗/๐๔/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๕
นางสาวศิรภัสสร เปยนขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๖
นางสาวเจนจิรา เทียมสรวง

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงคริมา อุทัยรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๘
นายชม หอมทรง

๑๔/๐๒/๒๔๘๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๐๙
นายสมพงษ์ หลงนาม

๑๕/๐๙/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๐
นายฤทธิรงค์ ต่อพันธุ์

๑๐/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๑
นายประวัติ แสงสุนานนท์

๑๑/๐๒/๒๔๙๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๒
นายประชัน นารี

๑๕/๐๒/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๓
นายกำชัย โคตรจันทา

๐๕/๐๕/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๔
นายสมควร นาวาสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๕
นายสมศักดิ

์

วิชาฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๖
นายสิงห์ทอง ยงยืน

๒๗/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๗
นายสานิตย์ ตุมรสุนทร

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๘
นายคำพูล รักษาแก้ว

๐๑/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๑๙
นายบุญเรือง ยศพิมพ์

๒๓/๐๓/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๐
นายจักรวาล ทนุราช

๐๘/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๑
นายอุทัย บงบุตร

๐๙/๐๙/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๒
นายสมจิตร บุญตาสุทธิ

๒๒/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๓
นายเสาร์ ชัชวาล

๒๐/๐๙/๒๕๐๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๔
นายสมหมาย ราชบุญ

๑๕/๐๗/๒๕๐๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๕
นายดี กรโสภา

๒๓/๐๘/๒๕๐๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๖
นายอนันต์ จันทร์มี

๒๓/๑๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๗
นายจิรพัฒน์ ถานะ

๒๑/๐๙/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๘
นายบุญสว้าน นันตรี

๒๐/๑๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๒๙
นายชนะศิลป เวียงสมุทร์

๒๔/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๐
นายอุดม ไชยรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๐๓
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๑
นายสุนทร มาตจรัญ

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๒
นายบุญมี ศรีละขันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๓
นายอุดม แก้วมา

๐๒/๑๐/๒๕๐๔
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๔
นายวัฒนา พรมวงค์

๐๔/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๕
นายสันติ สุขมหาหลวง

๑๓/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๖
นายสนารถ ยีขอ

่

๐๔/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๗
นายภูเจริญ กุคำใส

๐๙/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๘
นายทองลี หมืนหน้า

่

๑๓/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๓๙
นายประภาส ปาละคเชนทร์

๑๗/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๐
นายทนงศักดิ

์

คาดสนิท
๒๐/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๑
นายจรัญ ภูพาจง

๒๑/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๒
นายพิญโญ สำลี

๒๑/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๓
นายอ่อนล้า วิลน

๑๐/๐๙/๒๕๐๗
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๔
นายสุนทร ทัพงาม

๑๔/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๕
นายปานทอง พบบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๖
นายสมควร นราเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๗
นายเจษฏา พันเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๘
นายสมศรี พ่อกว้าง

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๔๙
นายบังเอิญ ถีสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๐
นายคำเปลียน

่

หล้าดอน
๑๐/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๑
นายปญญา คชเพชร์

๑๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๒
นายสง่า จันทร์สุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๓
นายกำจัด โคตรสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๔
นายวีระ นาภู

๐๙/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๕
นายประเสริฐ ศักดิกิตติมาลัย

์

๒๐/๐๒/๒๕๐๘
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๖
นายชุมพงษ์ เสือทอง

๐๘/๐๒/๒๕๐๙
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๗
นายประยงค์ ศักดิสิงห์

์

๐๗/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๘
นายสมสวย ชาญยศ

๑๒/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๕๙
นายสายชล ขันสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๐
นายสัมฤทธิ

์

สอนคลัง
๑๑/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๑
นายประดับ ขันตีจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๒
นายบริบูรณ์ ชุมมา

๐๔/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๓
นายนา โสภานำ

๒๕/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๔
นายจำเนียน พุทธวารินทร์

๒๗/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๕
นายทองหล่อ หาญเหมือน

๒๓/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๖
นายรุ่งเรือง ศรีดารัก

๐๒/๐๙/๒๕๑๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๗
นายกำธร ดาวเงิน

๐๔/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๘
นายอนันต์ แย้มโพธิใช้

์

๑๖/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๖๙
นายอนุชา อุ้ย

๑๐/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๐
นายวิชัย สะอาดแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๑
นายมนตรี ลีตน

๑๐/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๒
นายประมุข คำแพง

๐๔/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๓
นายสมคิด สมบุญมี

๒๔/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๔
นายสุชาติ จันทร์พุก

๒๖/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๕
นายสุวิทย์ ทองปด

๒๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๖
นายธนวัฒน์ โคกขุนทด

๐๗/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๗
นายสุพัน ทองออน

๐๘/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๘
นายวันดี ภูมิไผ่

๐๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๗๙
นายกมล ครองยุติ

๒๗/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๐
นายรัชชานนท์ เดชพงษา

๐๔/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๑
นายพรชัย กล่อมเกลา

๐๙/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๒
นายเชือม

่

บุญกรม
๐๙/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๓
นายสุริยะฉัตร จินาวัน

๒๑/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๔
นายรุ่งอรุณ สมหวัง

๒๖/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๕
นายนม ชมเชย

๑๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๖
นายวิทยา ปาเฉย

๒๔/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๗
นายต่อศักดิ

์

สินทองน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๘
นายสามารถ ขุนพานทอง

๑๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๘๙
นายอนันท์ ชิณพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๐
นายวรวิทย์ รูปไข่

๒๕/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๑
นายผดุงศักดิ

์

ภูวิชิต
๐๘/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๒
นายสมจิตร พรมจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๓
นายกล้านอน ขันอาสา

๐๘/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๔
นายทวี จันทะสาร

๐๗/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๕
นายสำรวย จำจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๖
นายโยธิน สอนเยียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๗
นายสุนัน

่

บัวสุดตา
๑๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๘
นายสมพิศ จันทวีสุข

๑๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๐๙๙
นายอนนท์ นัดติสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๐
นายกี

๋

โคสขึง
๐๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๑
นายอภิรัฐ สุริวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๒
นายวิเชียร บรรพโต

๐๕/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๓
นายสาคร นาโสก

๑๐/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๔
นายสอน ธรรมดา

๐๔/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๕
นายบูรพา นพแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๖
นายประพันธ์ ศรีพิลัย

๒๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๗
นายบุญแสง โชติเนตร

๐๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๘
นายรุ่งโรจน์ สวนทอง

๐๘/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๐๙
นายราตรี ยันตุพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๐
นายโสวัต โทรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๑

นายไชยญา เสวิลัย
๐๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๒

นายทวี โอฬาริ
๐๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๓

นายรุ่งอรุณ บุสจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๔

นายชำนาญ คำสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๕

นายรักษ์พงษ์ ขุมเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๖

นายสมพร หนักเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๗

นายโสพี พบสุข
๐๘/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๘

นายอภิชาต อาสนานิ
๐๗/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๑๙

นายดำรง ทิพย์คำมี
๐๙/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๐
นายสมเกียรติ เทียนเงิน

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๑

นายมเหศักดิ

์

นวกะคาม
๐๙/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๒

นายบุญนำ วงษ์ไตรรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๓

นายกฤษณพงษ์ ใสศรีดา
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๔

นายกฤษฎา ชินขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๕

นายเลิศวุฒิ โพลังคง
๐๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๖

นายเจริญทรัพย์ จันทร์ชนะ
๑๗/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๗

นายอำพร คำดี
๒๕/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๘

นายโอไท ชัยวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๒๙

นายลัญจกร ปาลวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๐
นายเดวิทย์ ปวนพินิจ

๒๕/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๑

นายใหม่ ภู่มาลา
๒๐/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๒

นายจรัญ เชือไพร

่

๑๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๓

นายสมาน เรืองสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๔

นายฉัตรชัย สารประดิษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๕

นายลอยลม สายสมุทร
๐๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๖

นายสกลกฤษ กล้าหาญ
๐๗/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๗

นายไพศาล พลเยียม

่

๐๙/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๘

นายลังกา หมืนโยชน์

่

๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๓๙

นายการไกล อ่อนมิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๐
นายสมเกียรติ หอมหวาน

๐๙/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๑

นายพฤหัส ยอดดี
๐๕/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๒

นายมีนา จันทิลาด
๒๒/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๓

นายจิตติศักดิ

์

จรรยายงค์
๒๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๔

นายพิศวงศ์ หาญณรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๕

นายนิวัฒน์ บุญสระรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๖

นายถวัลย์ ทองประเฒ่า
๐๔/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๗

นายปรากรณ์ ทับทิม
๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๘

นายสุบัน กำหิน
๒๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๔๙

นายไชยญา สอนสูญ
๑๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๐
นายรังสิทธิ

์

บุตรอำคา
๑๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๑

นายลันจวน พรมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๒

นายสุพัฒน์ จันทร์เทพ
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๓

นายไพวัลย์ ล้อมวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๔

นายธวัช จิตรเฉย
๑๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๕

นายสุพร พาลึก
๐๒/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๖

นายสุภาพ เขียนค้างพูล
๐๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๗

นายวิญญา กาลี
๑๘/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๘

นายสนัน

่

สาระแสน
๑๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๕๙

นายชุมแสง กันยาทอง
๑๔/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๐
นายพงษ์เจริญ อุดมสันต์

๑๕/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๑

นายสมใจ สุขพงษ์ศรี
๑๖/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๒

นายสำราญ แสงแดง
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๓

นายวสันต์
เศรษฐพรมรินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๔

นายหนุ่ม ชาวปลายนา
๐๙/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๕

นายมานะ เขียนโคกกรวด
๐๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๖

นายวีระศักดิ

์

ไชยวัฒน์
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๗

นายพิชิต ไชยสงค์
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๘

นายวิเชษฐ ไชยแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๖๙

นายอภิสิทธิ

์

อ่อนพิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๐
นายนรินทร์ จิตต์รัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๑

นายวิศวะ ศรีงอย
๑๙/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๒

นายอนุพงษ์ ศรีภัย
๐๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๓

นายมีชัย วารีพัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๔

นายสุรศักดิ

์

บุญส่ง
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๕

นายอุเทน เครือใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๖

นายเกษม สิงประสงค์

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๗

นายแหล่ ทวีรักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๘

นายศิริวัฒน์ แซ่ว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๗๙

นายสมประสงค์ ขำทอง
๐๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๐
นายแดนพิชิต โสมอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๑

นายอุทาน จันดาวัลย์
๑๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๒

นายอาคม ก้านเกตุ
๐๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๓

นายนิพนธ์ วงษ์เดอรี
๐๘/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๔

นายพีรัชชัย วัชรเสถียร
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๕

นายสมคิด มะโนชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๖

นายณัฐพงษ์ วนาลัย
๐๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๗

นายอาทิตย์ กะการดี
๑๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๘

นายคฑาวุธ คงประสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๘๙

นายสมควร พิมพิเสน
๒๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๐
นายศักดิอนันต์

์

พลวิเศษ
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๑

นายสมศักดิ

์

สีบุญลำ
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๒

นายสมาส ไชยสุระ
๒๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๓

นายสมคิด หวะสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๔

นายนครินทร์ ศุภวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๕

นายบุญตา พิมมะทา
๐๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๖

นายสาคร นิลแสง
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๗

นายสายสิน จันทาคีรี
๐๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๘

นายสุริยา โคตรสมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๑๙๙

นายอดิศักดิ

์

คนเพียน
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๐
นายนันธวัช สุนทรโชค

๑๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๑
นายนรินทร์ พรมเท้า

๑๒/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๒
นายศิวัจน์ นพพิชัยวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๓
นายชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๔
นายสุทินันท์ พรมโคตร

๒๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๕
นายไชยเชฐ สนิท

๑๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๖
นายยุทธนา มาตรวังแสง

๑๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๗
นายบุญถิน

่

บุญสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๘
นายวัฒนา นันตะวัน

๑๒/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๐๙
นายปรีชาลักษณ์ กลินเดชอุษณี

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๐
นายสอนทอง คันทะจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๑

นายรังสี เชือคำจันทร์

้

๑๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๒

นายวรวุฒิ อุ่นหล้า
๐๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๓

นายอดิเรก ทะวิลา
๑๗/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๔

นายภูมิพงษ์ วรรณมูล
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๕

นายพรเทพ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๖

นายสายชล สุนทรรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๗

นายพงษ์ศักดิ

์

เพียดสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๘

นายสันติชัย คงหาร
๒๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๑๙

นายประทีป อังคุระสี
๑๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๐
นายบุญหลง ช่วยรักษา

๑๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๑

นายสาคร แก่นนาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๒

นายมีชัย เต็กหลี
๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๓

นายเสกสรรค์ แย้มขวัญยืน
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๔

นายชาลี สมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๕

นายธวัชชัย งามประกอบ
๐๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๖

นายคุณาวุฒิ โสพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๗

นายวิวัฒน์ พรมเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๘

นายสว่าง อานนท์
๑๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๒๙

นายกิตตินัย พันธุอารี
๑๙/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๐
นายทวีศักดิ

์

ศรีรุ่งเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๑

นายสมพาน แสงพุด
๑๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๒

นายวิชาญ ใกล้สันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๓

นายอำนาจ โพธิงาม

์

๐๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๔

นายไกรศร แสนทวีสุข
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๕

นายไชยวัช เคนสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๖

นายสมชาย สุขเสริม
๒๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๗

นายเมธี มีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๘

นายพรศักดิ

์

สายปาน
๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๓๙

นายวันนะ คงสถาน
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๐
นายนครชัย ศรีประไหม

๒๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๑

นายชิษณุพัฒน์ ชมภูเขา
๑๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๒

นายสมพงษ์ แซ่จิว

๋

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๓

นายทักษิณ คานสี
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๔

นายจิรภัทร ร่มพนาธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๕

นายเฉลิม ไทยราชา
๐๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๖

นายวุฒิศักดิ

์

บาลหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๗

นายพรชัย หลงพิมาย
๐๙/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๘

นายก้าน จันทร์หอม
๑๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๔๙

นายปยะ เพ็งพงศา
๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๐
นายเจียม เข็มเงิน

๑๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๑

นายศิวัช ปนแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๒

นายอุทัย พงษ์วัน
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๓

นายเชิดศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๔

นายสายชล คงหนองบัว
๑๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๕

นายพรเพชร กลมณี
๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๖

นายสิทธิชัย สนิมฑัณท์
๑๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๗

นายธีระศักดิ

์

สมทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๘

นายอัครพล อภัยโส
๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๕๙

นายอนันต์ ผ่านแผ้ว
๒๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๐
นายกิติพงศ์ มุ่งหมาย

๑๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๑

นายภาคภูมิ อ่อนนุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๒

นายสุดใจ แสนหล้า
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๓

นายอภิเดช มนทาเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๔

นายวิโรจน์ ถนอมวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๕

นายธีระเดช โทมลา
๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๖

นายวรกรช ประสมศรี
๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๗

นายทองสุข จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๘

นายบุญช่วย แปงเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๖๙

นายธีรยุทธ์ ผสมทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๐
นายไพโรจน์ เรืองจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๑

นายวันนิวัฒน์ กองจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๒

นายศรัญู อาดำ
๓๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๓

นายวรธน เม่งรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๔

นายธงทิว สงคราม
๐๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๕

นายพจน์ กุหลาบ
๐๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๖

นายเอกวิทย์ อันทะรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๗

นายปยวิทย์ พรหมสาร
๐๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๘

นายเจียงศักดิ

์

เหมบุรุษ
๒๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๗๙

นายสุรพงศ์ แสนยี

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๐
นายเกียรติศักดิ

์

จิตติธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๑

นายทศพล สุจริต
๑๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๒

นายสำเนียง ผาพิมพ์
๑๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๓

นายจำลอง ภูสีนาค
๐๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๔

นายนิคม กาจุ๊ด
๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๕

นายภัสดา วะสาร
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๖

นายประสงค์ ลอยแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๗

นายสมควร หาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๘

นายวารินทร์ อยู่สำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๘๙

นายเอกชัย สุขแย้ม
๒๗/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๐
นายสุรสิทธิ

์

ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๑

นายฤทธิโชค บุดสีสวย
๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๒

นายธีระยุทธ เทพสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๓

นายพงษ์ทัศน์ อินปาว
๐๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๔

นายธีรวัตร์ สาระพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๕

นายนครินทร์ ตุลาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๖

นายนครชัย วะจีปะสี
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๗

นายเจน พรหมสอาด
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๘

นายเต็ม เรืองเพ็ญ
๑๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๒๙๙

นายสุรวุฒิ ปรเมศวร์โยธิน
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๐
นายณัฐพงศ์ ชืนรัมย์

่

๐๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๑
นายโกศล ศึกษากิจ

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๒
นายณัฐพงษ์ สิทธิรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๓
นายเด่น ดีลุนชัย

๑๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๔
นายวิชัย แก้วมณี

๑๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๕
นายอนุพล เวียงแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๖
นายสิงห์ทอง แสงงาม

๑๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๗
นายเอกชาติ ภูประไพ

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๘
นายณรงค์ศักดิ

์

อุบลเพ็ญ
๐๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๐๙
นายอุเทน แซ่จิว

๋

๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๐
นายอนุสร กวนทะลา

๓๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๑

นายวาสนา สอนช้าย
๑๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๒

นายจุฬา ชานันโท
๑๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๓

นายนิพนธ์ ผิวละมุล
๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๔

นายวีรยุทธ แปลกกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๕

นายไชยโย แสงเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๖

นายสายัญ บุญศรี
๑๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๗

นายอรรถกร น้อยคำลือ
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๘

นายกิตติพงษ์ การดี
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๑๙

นายณเรศน์ ทองสง
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๐
นายสมเจตน์ หวนคะนึง

๒๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๑

นายสุริยนต์ พรหมวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๒

นายรุ่งโรจน์ ธงวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๓

นายประยงค์ แสวงสุข
๒๕/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๔

นายเอกชัย ดารา
๑๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๕

นายเลิศพงษ์ ถานะ
๐๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๖

นายอาหลู แสงหมี

้

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๗

นายรัตนพล วงษ์ชู

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๘

นายพรศักดิ

์

วจีสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๒๙

นายวิทยา มณีรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๐
นายธีระชัย วิเศษศรี

๐๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๑

นายสิทธิชัย สิงห์เคน
๐๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๒

นายเสมียน อุดมสันติ

์

๒๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๓

นายจิราวัฒน์ เจริญศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๔

นายอาทิตย์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๕

นายพรเชษฐ เพชรสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๖

นายเวียงสวรรค์ -

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๗

นายรุ่งทวี แต้มศรี
๒๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๘

นายณัฐภรณ์ ธาราทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๓๙

นายอำนวย กุลพินิจ
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๐
นายพิษณุกรณ์ ลายทอง

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๑

นายแสงธนู ชูจิตร์
๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๒

นายอำนาจ มารัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๓

นายเดชา แทนสา
๐๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๔

นายมนัส นวลแสง
๐๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๕

นายปฏิพัทธ์ บุญเรืองรอง
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๖

นายวรเดช อิงคยะกูล
๑๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๗

นายชัยวัฒน์ บุญวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๘

นายภาณุพงศ์ ศรีละพัฒน์
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๔๙

นายนิกร สรสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๐
นายเกรียงไกร พรมมา

๑๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๑

นายส่งเสริม วรรณหนองคู
๑๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๒

นายวิรัช คงเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๓

นายศรายุทธ จันทร์ลี
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๔

นายชัยวัฒน์ อุทา
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๕

นายสุรพงษ์ ทองไพบูลย์
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๖

นายจรัสเดช ประจวบสุข
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๗

นายสาโรช โตลำ
๐๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๘

นายอนุรักษ์ เอือนกลาง

้

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๕๙

นายกฤษฎา พลเทพ
๐๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๐
นายเฉลิมเกียรติ มาตกลาง

๑๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๑

นายสุริยน รุ่งวัฒนพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๒

นายสราวุธ ดิษฐ์แสง
๒๕/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๓

นายวิสันต์ วิเชียรซอย
๒๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๔

นายอรรถพล ประทีป
๒๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๕

นายวิชิต คล่องดี
๐๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๖

นายดุสิต ชูรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๗

นายวิชัย ภานุพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๘

นายวีระยุทธ สีพร
๐๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๖๙

นายทวีศักดิ

์

แพงศรี
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๐
นายวสันต์ ปองบุญมี

๐๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๑

นายวรุต ดวงวัง
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๒

นายอิสรา เข็มทอง
๒๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๓

นายไทยสมุทร แจ้งจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๔

นายมงคลชัย ศิริเทพ
๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๕

นายสุรเดช พิลาธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๖

นายสุรเชษฐ์ เชือช้าง

้

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๗

นายอานนท์ ปสสาสุ
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๘

นายณัฐพล ทองบ่อ
๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๗๙

นายสุทัศน์ โพแตง
๐๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๐
นายไมตรี ขาววงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๑

นายสัมพันธ์ กลับดี
๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๒

นายธวัชชัย ภูมิชูชิต
๑๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๓

นายสุภาพ พาหอม
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๔

นายอนุสรณ์ จรัสมโนธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๕

นายพรมมา บัวบุพผา
๑๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๖

นายอิทธิเดช พรมพิศาล
๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๗

นายเฉลิมศิลป จันทรศรี
๐๖/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๘

นายอำนาจ โพธิศรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๘๙

นายสามารถ อยู่ยืน
๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๐
นายเชิดศักดิ

์

คล่องขยัน
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๑

นายสมหมาย ปยาไพร
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๒

นายเกียรติศักดิ

์

สุริโย
๐๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๓

นายณัฐพงศ์ ผลโยน
๐๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๔

นายกฤษณะ ขวัญสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๕

นายอานนท์ ศรีคะชา
๐๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๖

นายสุธน วงค์อ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๗

นายธนพล บัวลี
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๘

นายปรวีร์ สามนคร
๐๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๓๙๙

นายประวิทย์ วงษางาม
๒๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๐
นายสัมฤทธิ

์

ออกรัมย์
๑๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๑
นายภาคภูมิ บุตรบ้านราช

๒๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นายวัลลภ สะประทุม

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นายสมบัติ บุญชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นายชวดล กุลไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๕
นายทีรเทพ หาญมานพ

๒๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๖
นายภูมินทร์ เจริญชัย

๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๗
นายสุทธิพร สุริยะ

๐๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๘
นายนุกูล ลำเกาะกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นายชัยโชติ ชินจอหอ

๑๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นายชานุวรรธน์ ประกอบแสง

๐๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๑

นายวิเชษฐ์ รัตนวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๒

นายฉกาจ ปะหมี
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๓

นายมานพ เพียรชอบ
๑๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๔

นายทินกร กองเงินนอก
๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๕

นายวันชัย ถอยกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๖

นายนิรันดร์ ศิลายศ
๐๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๗

นายพิเชษฐ์ คลองโคร่งเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๘

นายอนนท์ ทองปด

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๑๙

นายปฏิวัติ ค่าเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๐
นายปยะพงษ์ สิงห์ทอง

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๑

นายชัยรัตน์ ผุดผา
๐๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๒

นายอนุวัฒน์ มูลก้อม
๐๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๓

นายอนุชา ไชยราช
๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๔

นายมนูญศักดิ

์

พันธุ์สุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๕

นายวิทวัส ศรีวิชา
๐๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๖

นายชนะ แซ่ว้าง
๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๗

นายอดิพล มุ่งหมาย

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๘

นายภูมิพัฒน์ ภูมิอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๒๙

นายเป แก้วอินตัย
๑๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๐
นายสุรสิทธิ

์

ศรีหานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๑

นายวิทูล แก้วยก
๑๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๒

นายโยธิน ผิวแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๓

นายชาติชาย อนุ
๑๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๔

นายกิตติพงษ์ ขำเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๕

นายวิษรุท นันภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๖

นายเกรียงไกร เกิดรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๗

นายเกียรติพล สำราญดี
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๘

นายพงศ์สันต์ พ่วงรอด
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๓๙

นายอมรพันธ์ เจริญสุข
๒๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๐
นายประสิทธิ

์

พิมพ์กรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๑

นายธนาวุฒิ ขอนรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๒

นายพรศักดิ

์

จีนหลง
๑๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๓

นายนนทนัน ไกลวัลย์
๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๔

นายจีรโชติ สัชนะกุล
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๕

นายมาร์ค อินทะวงศ์เงิน

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๖

นายสมชาย ลาดวงสา
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๗

นายพิชิต วิเศษลา
๐๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๘

นายธนกร คำพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๔๙

นายพงษ์พัฒน์ ประพันสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๐
นายอาทรณ์ แสงรี

๐๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๑

นายแสงศักดิดา

์

หัวเสือ
๑๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๒

นายพุทธ วาป
๐๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๓

นายภัทรพงษ์ ทันใจ
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๔

นายปรวัฒน์ เกษมสุข
๒๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๕

นายยุทธศาสตร์ แก้วคำ
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๖

นายชานนท์ ขันเสน
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๗

นายวงค์ชัย อ่อนน้อม
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๘

นายภาคภูมิ บุญงาม
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๕๙

นายจักรพงษ์ คงชัย
๒๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๐
นายเสรี ฤทธิลือชัย

์

๐๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๑

นายนิรันดร์ อัฒยาศัย
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๒

นายจักรกฤษ กลมมาลี
๒๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๓

นายชัยยันต์ ทองรุ้ง
๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๔

นายเฉลิมลาภ บุญพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๕

นายศักดาวุธ ลมพัด
๐๔/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๖

นายกรีชัน ชาวเมืองโขง
๐๔/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๗

นายนัท ทาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๘

นายอำพร บังศรี
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๖๙

นายจักรกริช จันทะวงษา
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๐
นายชานนท์ แพเสือ

๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๑

นายกฤษกรณ์ พิมเห็ม
๐๓/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๒

นายชัยฤทธิ

์

บุญเอก
๐๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๓

นายมนตรี แซ่ลี

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๔

นายวิรัช อนันตสฤษกุล
๑๑/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๕

นายอรรถพงษ์ ศรีปู
๐๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๖

นายสาคร ราชสมบัติ
๑๐/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๗

นายอนุวัฒน์ จันจำรูญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๘

นายราชัญ สมใจสุข
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๗๙

นายสมทรง ขุนพรม
๒๓/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๐
นายจักรพันธ์ ยิมเยือน

้ ้

๐๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๑

นายกฤษณะ ปนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๒

นายมนตรี สิงห์ลี

่

๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๓

นายสุเมธ จูมโรง
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๔

นายมลตรี จันทรา
๑๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๕

นายสุนทร เกษนอก
๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๖

นายศุภชัย พันธ์กว้าง
๓๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๗

นายณัฐพร มุกดาโรจน์
๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๘

นายภานุพงษ์ สินภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๘๙

นายชัยพร บุญมี
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๐
นายปญญา สำรวมรัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๑

นายประมุท บุญเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๒

นายอดูลย์ กองเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๓

นายสมาน คำมะมูล
๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๔

นายปรีชา จันกง
๒๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๕

นายเชือน สุริเย
๐๒/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๖

นายสหชาติ มานะเปรม
๒๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๗

นายชวลิต ศุจินิวันตราย
๒๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๘

นายวุฒิพงษ์ ชาญชัย

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๔๙๙

นายบุญส่ง แซ่เตียว
๑๗/๐๙/๒๔๙๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๐
นางมัทนียา วีระพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๑
นางสาวสกุณา คำเคลือ

๑๔/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๒
นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๓
นางสาวจันทนา คำต่าย

๒๖/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๔
นางสาวศศิประภา ตะนั

๐๔/๐๕/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๕
นางสาวฐิติพร นะมา

๑๓/๐๓/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๖
นางสาวเกศิณี ปลังกลาง

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๗
นางปราณี ปนบรรจง

๐๘/๑๑/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๘
นางสาวทิพวรรณ สังขวิเศษ

๑๒/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๐๙
นางสาวเนตรนภา เทียนชัย

๒๔/๐๗/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๐
นางสาวปนัดดา ศรีเจริญสุข

๒๒/๐๕/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๑

นางสาวอาภารัตน์ เบิกบาน
๑๘/๐๖/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๒

นางสาวสันต์ฤทัย กิมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๓

นางสาวโรจนา คงกะนันท์
๒๖/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๔

นางสาวอลิสา รอดรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๕

นางสาวดวงมณี ปนเวหา
๑๙/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๖

นางสาวสุคนธรา วัฒนมงคลพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๗

นางสาวหัสญา จันทร์ตรง
๑๔/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๘

นางสาวกนกวรรณ ธนฉัตรวรศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๑๙ นางสาวอัฑฒศยาภรณ์
ทองบริสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๐
นางสาวเสาวลักษณ์ เรรืองศรี

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๑

นางสาวทัศนีย์ โอวาท
๑๒/๐๓/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๒

นางสาวสุกัญญา ปราบพาล
๓๑/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๓

นางสาวรัตน์มณี มหพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๔

นางสาวปยาณี บุญนาค
๐๙/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๕

นางสาวปรียานุช เรืองขำ
๒๘/๐๗/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๖

นางสาวชนิดาภา เจริญชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๗

นางสาวนงนุช รัตนะ

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๘

นางขันทอง เวียงสมุทร
๑๖/๐๓/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๒๙

นางสาวเมทนี จิรังกลู
๑๗/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๐
นางสาวอนัญญา สุวรรณปน

๒๒/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๑

นางสาวละมัย จูมพะบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๒

นางสาวลาวแพง ถินสำอางค์
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๓

นางสมพร ศรีงาม
๒๖/๐๓/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๔
นางสาวมณีกาญจน์ แก้วษรดี

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๕

นางสาวเรียม เนตรรุ่งเรือง
๒๑/๑๒/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๖

นางสาวเจนจิรา สอพิมาย
๑๓/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๗

นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณ
๒๓/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๘
นางสาวพรไพรินทร์ บัวใหญ่

๑๗/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๓๙

นางสาวกิติยา แทนเครือ
๑๖/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๐
นางสาวสุนิษา เพชรไพร

๐๘/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๑

นางสาวนิรชรา ปญญาวิภาส
๐๗/๐๕/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๒

นางสาวสุนันทา เจริญทัพ
๑๓/๐๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๓

นางสาวณัฐธยาห์ แซ่จึง
๑๖/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๔
นางสาวอัจฉราพรรณ สัมฤทธิเรืองแสง

์

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๕

นางสมพัฒ จันทรา
๐๙/๐๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๖

นางสาวศิรินภา ทัพซ้าย
๐๖/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๗

นางสาวนภัสพร ศรีอ่อน
๐๘/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๘

นางสาวนภัทร พระแก้ววศิน
๐๑/๐๖/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๔๙

นายชุมพล ผ่านสำแดง
๒๗/๐๒/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๐
นายอรรถพล เพชรพินิจ

๐๙/๐๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๑

นายอิศรา พรหมมา
๒๓/๐๓/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๒

นายธำรง กิจจา
๐๑/๐๒/๒๕๐๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๓

นายณัฐวุฒิ สุทธิวัฒน์
๒๙/๐๕/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๔

นายนิวัฒน์ ยังพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๕

นายสาคร บัวทอง
๐๔/๐๗/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๖

นายมนชัย บุญปกครอง
๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๗

นายสาธิต วาณิชย์ปฏิยุทธ์
๐๙/๐๔/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๘

นายพิสิษฐ แสงเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๕๙

นายกฤษฎา จงวัฒนา
๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๐
นายพัฒนา เพชรกูล

๑๗/๐๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๑

นายสรวุฒิ สังวาลย์วร
๒๖/๑๐/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๒

นายสุริวงศ์ ธรรมโมรา
๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๓

นายสัญญา ลำสิริถาวรกุล
๒๑/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงพัชรา จงจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงธินัชช์ กฤษฎารักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทิบจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายวีรภัทร เตียนจันทึก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงนลิน หวังท่ากลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๖๙

นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์โสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๐
นางสาวแพรวนภา สอนทวีรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๑

นางสาวศศิวรรณ มำขุนทด
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๒

นางสาวนริสรา ชัยภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๓

นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิจันทึก

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๔

นายชัยอนันต์ แย้มจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

มหานิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๖

นายคงเฉลิม คำจันทอน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๗

นางสาวอริสรา ห้วยจันทึก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงรัตติกา คุ้มตระกูลโชค
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงฟาพราว เจ๊กจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายไชยยศ พาจันทึก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงวนิดา สุขวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนะชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมุนลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงรุจรินทร์ เทียงจันทึก

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธรรมนูญ จีนเกิด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงวิรัลยา หินซ้อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายพีรภัทร์ พรมวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เหล่าบัวดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายอภินันท์ ผ่องสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงจิรัฎชนก ไผ่เลียง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายปญญา ประเสริฐผล
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงศิริพร กาญจนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๓
นางสาวเสาวลักษณ์ รวยดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุโต
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงพนิดา ดงเย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงชลดา หมวกสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงศุภกานต์ ปนพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงกรกมล หอมเย็น
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงศิริรุ้งทิพย์ โชติโคกสูง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงศศิธร เกณฑ์ขุนทด

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุนิศา ม่วงจันทึก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงอาภัชนีย์ พิกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย เหลือกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงชลิตา วิงสันเทียะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายพิเชษฐ์ ใจเอือ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายนนธวัตน์ รัตนวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๗
นายประสิทธิ

์

ศรีเดช
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายภานุรุจ เนืองกระโทก

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายดนัย สุตนนท์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายสรธัญ หีบแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายพัฒนาพงษ์ มีชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายขวัญยืน ภู่เพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงจิราภา รอดชะพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงนริสรา เพียซ้าย

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงพรฤดี เหิดขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๖

นางสาววัฒนิกา กมลกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๗

นายพชร แก้วแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายวินัย ลาดมุณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงอภิญญา หาริกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๑

นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์
๒๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๒

นายวัชรพงษ์ มะสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๓

นายอุดมทรัพย์ จันทารัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๔

นายจิรายุทธ์ เชือดี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๕

นายกฤตภาส กาญจนธยศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๖

นายโยธิน พงษ์ประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๗

นายชัยนันท์ ขุนสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๘

นายรติพัฒน์ ศิริกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๒๙

นายบุญฤทธิ

์

ทุนสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๐
นายธนธรณ์ ลักขณาศิริวัตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๑

นางสาววาสนา โพธิสูงเนิน

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๒

นางสาวสุนิสา จริงสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๓

นางสาวจิตริน ริมพันดุง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๔

นางสาวอมรรัตน์ ดินจันทึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๕

นางสาวปรางวไล ฤทธิศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๖

นางสาวธิดา จิรลานนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๗

นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๘

นางสาวเบญญาภา ศิริภาพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๓๙

นางสาวสมคิด ต่วนสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๐
นางสาวสุจิตตรา หน่อสีดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๑

นางสาววงเดือน ทิสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๒

นางสาวแพรวพราว เรืองสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๓

นางสาวสุจิตตรา จันทะวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๔

นางสาวลัดดา สอนลุน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๕

นางสาวภัสราภรณ์ เหลือถนอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๖

นางสาวชญานิศ วงหนองแล้ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๗

นางสาวอารดา รักศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ฉวยสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๖๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงเพชรงาม กบสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แช่ฉัว

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยา วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ชาญนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยา วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายยศพงศ์ สุวะมาตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงชญาดา สายแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวินี ขวบสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงอรปรีญา พลอาชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๖

นางวิไลวรรณ โคกขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๗

นางสุดใจ บาร์ท
๐๑/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายธงชัย พวงสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายอัครพล ฉันทิยานนท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วบุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงปวีณา ชาจอหอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงพนิดา หึกขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปอสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๔

นายเอกชัย หึกขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๕

นางสาวกาญจนา เกขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๖

นางสาวสาวิตรี แบขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี ปวงขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๘

นายธีรเดช คำเสียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๖๙

นางสาวนัฐวดี เลิศขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๐
นางสาวศิริพร หาดขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๑

นางสาวสุทาวดี เชือจันทา

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงจิราวรรณ นาคพลกรัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายโชคอนันต์ โมงขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงชัชญานุช ภูมิจันทึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงโชติกา หมืนหาญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงพรไพลิน จุลขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงหรรษธร บรรจมาตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ภูมิโคกรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงต้องตา ซ้อนพุดซา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงลูกศร เยสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายเจษฎา สายจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ เชษฐขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายสนธยา สิงสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายสุรชัย ลิขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงทานตะวัน เวสูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงนภัสสร จำบัวขาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายธนธรณ์ ศิลปชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายนภัทร ยวดขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายภูกฤษ ทองสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายสุทธิกานต์ พันชนะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายสุทธิมนต์ เพียดขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายอนุชิต แพะขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงกาญจนภัชร เพมขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงนภัสสรณ์ แย้มเมล์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงเพียงตะวัน หวดขุนทด

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา รัตนธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงศลิษา เอกพิมพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุฑารัตน์ จิตร์จันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เพ็งขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายจีรพงษ์ พลขุนทด

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายปฏิภาณ ดีขุนทด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๔
นายโชติชวาล ศรีอาภัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายณัฐพล ดีสูงเนิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๖
นายธนากร เกตุนอก

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๗
นายพงศกร นิลวรรณบดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๘
นายพนธกร พืมขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๐๙
นายมฆวัน เกขุนทด

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๐
นายมรุเดช ไลนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๑

นายวรุตม์ พิกขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๒

นางสาวณัฐภา มูลขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๓

นางสาวอภิชญา จะชาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๔

นางสาวรัชนก เตียนขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๕

นางสาวฤดี ก้อนกระสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๖

นางสาวสโรชา น้อยพันธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๗

นายณัฐวุฒิ พืมขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๘

นายวัชรพงศ์ อู๋สูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๑๙

นางสาวณัฐพร มูลขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๐ นางสาวพิมประภาพร
หาญสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๑

นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๒

นายกฤตนัย ไฝเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๓

นางสาวทิพย์สุดา เหิมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๔

นางสาวสุดารัตน์ งิมขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๕

นายตรีภพ พาดขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๖

นางสาวเขมิกา เรืองเดชผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๗

นางสาวจิรากร ยีสุ่นหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๘

นายณัฐพล พาวขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๒๙

นางสาวธาราทิพย์ หนูจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๐
นางสาวปยธิดา อยู่ภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๑
นางสาวเพชราภรณ์ ต่างสันเทียะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๒

นายนันทวัฒน์ บัดสูงเนิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๓

นายรัฐเกียรติ พืมขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๔

นายวิวัฒน์ หลวงพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๕

นางสาวรัตนาภรณ์ ชมขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๖

นางสาวสาริตา หินขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๗

นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๘

นายศราวุฒิ หาญสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๓๙

นางสาวนัฐฐนิชา ชาติวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๐
นางสาวนพัศกมล กาศคำสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๑

นายติณณภพ มาชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๒

นางสาวณัฐณิชา มูลเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๓

นางสาวประณิดา ทองเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๔

นางสาวปทมา รอดกสิกรรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๕

นางสาวรัตติกร พืมขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๖

นายปยะพงษ์ พุดขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๗

นางสาวสาวิตรี ฟากวิลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๘

นางสาวงามตา ทวยขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๔๙

นางสาวอภิญญา พุขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๐
นางสาวเยาวลักษณ์ ชมโนนลาว

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๑

นางสาวอรพิน เปลียนจันอัด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๒

นายณัฐพล มงคลไชย
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๓

นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๔

นางสาววาสนา คินขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๕

นางสาวสายทอง เมฆขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๖

นายจิรวัฒน์ พลสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๗

นางสาวธนวรรณ สวยกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๘

นายชาคริต บัวทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๕๙

นายอมร ประมวลคิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๐
นางสาวสุภาพร สุทธิจันทึก

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงอลิษา เข็มรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายภิเศก เจิมสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทรงประโคน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงวรุณ แจ่มสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงอริสรา ลพพืน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๖

นายธนภูมิ มินทร์จันทึก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงจีรพรรณ เพียซ้าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๘

นางสาวทิพย์รดา การเกณฑ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๖๙

นางสาวปรีญารัตน์ เหิมขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงพลอยชมพู หร่ายขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๑

นางสาวรักษา ทวยไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๒

นางสาวสิริวิมล แม่นสอนลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทำพลกรัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ประจง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายอนุกูล บุญประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงปทมา บนขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แฟนพิมาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงอนันตญา หุ่มขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายจิรทีปต์ ศิลาอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายสุริยา ฝาชัยภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงบุญจิรา แก้วสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงศศิประภา โทขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงโยษิตา ยุพโคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ปวงขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ขมพุทรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ชอนขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายก้องภพ แ้ห้งขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายจิรกร เพียดขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายพลเสถียร ชัยวารี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายสิทธิพร เล็กกระโทก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายวิะวินทร์ แกนขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายพัชรพล อินทร์กง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงปยธิดา สระแจ้งตูม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงอริศรา แก้วประภาพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ พืบขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงทิพย์ทองกร พืมขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงกุลสตรี ภูมิศูนย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงนิศากร ไพจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงศิรินภา พืมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายศุภกร พวงขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกัลยากร แสดขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญเชิญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายชลพัฒน์ ชอนขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายฐิติภัค พุ่มขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายณัฐดนัย บริบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายพิพรรธ ดุลขุนทด

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายอนันทสิน แสไพศาล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พระขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงกนกอร พวงขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงนิพาดา พาขุนทด

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงปวีณา บริบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงสุชานาถ พาขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงสุนันตา ประวันนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงณัฐฐิรา กวงขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงจิรพัชร ขัติยวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุมขุนทด
๐๐/๐๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายปนฤนาถ ดีขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายกรวิชญ์ สุริยะภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายปานเทพ ห้องแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายธีรภัทร เนือกขุนทด

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายพิษณุ แสดขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงศิริพร ดุนขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงอรทัย เปยะขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงจตุพร เคนโคกสูง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงปทมา โสมาลีย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงจินดามณี สมจันทรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงดุจดาว งิมขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ ทำเล็ก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงจิดาภา แก้วกล้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงเปรมยุดา อมฤกษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงวารุณี ฤาชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แผ่วสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายปารมีษ์ อมฤกษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ งิมขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงชญานิศ เจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แสไพศาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา สวนดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงธนันยา นันขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงพัชรี บินบน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงพุธิตา มากสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงรจนา เปลืองขุนทด

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงวรดา ดิษฐ์สันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงวรวรรณ ดิษฐ์สันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี ศรียะลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงสุมิตรา นนท์ขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ คุ้มทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงจิรัญญา นามขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงธมลวรรณ นนท์ขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ แสไพศาล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดมะขามน้อย  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายพลสิทธิ

์

สินขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๒

นายทองดี พลฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๓

นายวุฒิชัย ไมขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๔

นางสาวอทิตยา เรือนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๕

นายภาคภูมิ มูลขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๖

นายธันวา เสนนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๗

นายปยะพร อินทรวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๘

นายวัชระพงษ์ ราชาบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๕๙

นายโชคทวี งับสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๐
นายธนาการ ชำนิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๑

นายนิธิเดชน์ สกุลวัชรโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๒

นางสาวจำเนียร สุขยิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๓

นางสาวจิรัฐติกาล คำมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๔

นางสาวปฏิมาภรณ์ ผลทวี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๕

นางสาวรุ่งนภา ห่อขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๖

นางสาวสาวิตรี เมยขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๗

นางสาวอณิตศรา จันทรสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๘

นางสาวขวัญจิรา โลจันทึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๖๙

นางสาวจิรภิญญา อินทรวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๐
นางสาวจุฬารัตน์ ถึงจันทึก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๑

นางสาววิชุดา พาละแพน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๒

นายพงศกรณ์ พะดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายศุภกร เปยนขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงจรรญา บุญสร้าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงทรงอัปสร มำขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๖

นางสาวปวีณา ตังตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงรพีพร มะโรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงรักษณาลี กลับสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงลลิตา กิงพาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ เดชาธนกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงอาริสา สุจริยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สีละคร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงจิตรลดา ดาบภูเขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ปาดจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงปทิตตา มำขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงภัสราภรณ์ อิมทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงเมขลา เตือนจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงรุ่งมณี เชิดชู
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงศศินิภา พร้อมจันทึก

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ เมยขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงเหมือนดาว เสยขุนทด

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายกฤติพงศ์ แบขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

นามขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายธนัช พาขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายณรงค์ชัย พูนจันทึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายณัฎฐากร แหม่งปง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายศุภกิจ ปอสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายรชตะ โยมไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุณิสา เชือมขุนทด

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กุดหินนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงวีรอร สุวรรณปกษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา หงษ์ขุนทด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงชนม์นิภา พูนขุนทด

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ช่วยงาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณัฐชา ฤทธิเดช

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายทวีชัย ทนขุนทด

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายภูรินทร์ พิงสันเทียะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายสถาพร ประจิตต์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายวันเฉลิม มืมขุนทด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายฐิติพงค์ มังขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงพีรญา ปวงขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงมนัสวี ทนขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ ชิขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายวัยวัฒน์ ช่วยงาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายเอกลักษณ์ สุวรรณปกษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิขุนทด

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายอนุชา ศรีสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายชัชวาลย์ หอขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายธนดล ประทุมรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงธีรนุช แก่งสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงชลธิชา นิลสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงอาภัสรา กาศขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาศขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงอนันตพร ธูปขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายสมเดช จิตตจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายสถาพร ชับขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายธนภัทร ช่วยงาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายทนุธรรม พัดใหม่
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายศุภกร สิทธิขุนทด

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร ลนขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร แก้วฟงกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงปภัสสร สร้อยกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงนุชรินทร์ นิลสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงละอองดาว มอมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงสกาวเดือน มอมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เขตจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภิระคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอริสรา บรรเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายธนรัตน์ ศรียุหะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงชลิดา ชงขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงนิธิชา เกณฑ์ขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงปภัสรา รวมขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงลลิษา ชะขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงวันวิสา ขันตีสะพังหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กล่อมขุนทด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงศศิประภา ชาญขุนทด
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๖๖๐/๒๙๔๙

นายศดานนท์ ทองดีนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๐
นายปณต เจริญสูงเนิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๑

นายสมศักดิ

์

สาหะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๒

นายอภิวัฒน์ อรชุน
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๓

นายจักรพันธ์ อินสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๔

นายพัฒน์ศกร บุญเจือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๕

นายสุรยุทธ ทัดมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๖

นายลัทธพล ดุงสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๗

นายธนดล สุรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๘

นายพีรเชษฐ์ ยังสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๕๙

นางสาวปยะดา โนมขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๐
นางสาวนันท์นภัส กิสันเทียะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๑

นางสาวธนภรณ์ ทิพย์สันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๒

นางสาวนลินทิพย์ ฉิมบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๓

นางสาวภัคจิรา เอือเฟอ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๔

นางสาวนำผึง

้

ตูมนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๕

นางสาวกัญญารัตน์ ทองเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๖

นางสาวประภัสสรา ภูพันดุง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๗
นางสาวประภาพันธ์ ภูพันดุง

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๘

นางสาวสุกัญญา หอมงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๖๙

นางสาวจุฑามาศ พรใหม่
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๐
นางสาวปภัสรา เจิมขุนทด

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๑

นางสาวลลิตา อมฤกษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๒

นางสาวพิชญา ดีนวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๓

นางสาวธิดา ทิพย์สันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๔

นางสาวชุติมณฑน์ ดอกรักกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๕
นางสาวศิริจรรณ์ญา สังคด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๖

นางสาวพัชรพร แห่งสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๗

นางสาวศิริวรรณ จันทศร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๘

นางสาววรินยุพา ทิดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๗๙

นางสาวณัฐชลิตา มุ่งสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๐
นางสาววิชิตา ดาวสูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๑

นางสาวรุ่งทิวา พลสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๒

นางสาวธิดา ศรีพิทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๓

นางสาวปริชาติ มีทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๔

นางสาวบุณฑริกา แก้วโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงสุภานันท์ บรรพชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี ถ่ายสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงสุชาดา มีขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงพัณธิตรา นุมขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยศราสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงธัญชนก รัชวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงนันทกานต์ มีขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายเจษฎา เตียงพลกรัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๓

นางสุพิศบ์ ชูตระกุล
๑๑/๐๔/๒๔๙๗

กศน.อำเภอพิมาย วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายสรสุธา ศรีพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผ่องพูน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายสมพงศ์ หลวงปราบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายพลวัฒน์ จินตวิเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ธุระสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา จันขุนทด

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายณภัทร เนียมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายนาวิน แซ่เรือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงจาริยา สำลีกลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา เยียมในเมือง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงรุ่งลดา แฝดกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เงาโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายพลวัตร์ ศรีนวล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายสมโภช ผ่องพูน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงศิริมา สนิทบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๐๙
นายเฉลียว ชูแสง

๒๗/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๐
นายสุริยา สว่างบุญ

๑๕/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา วัดศิริชัย  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์งาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๒
นางสาวณัฐริกา อนุลีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายกิตติภัทร์ ในกระโทก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงดวงกมล ปลืมสุด

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวนิดา ลาสุดตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายเทเวศวร์ สังออน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงมณีวัน อ่วมรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงกมลมาลย์ เตยกระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงอภิญญา ปตตาเคนัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายอรรถพล ลำไธสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๑
นางสาวกฤติพร สะออนรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงวรรณนิษา สารนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงเกศกนก นิยันตัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ วิชัยรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พฤกษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายทศพล คะเซ็นเชือ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงอริสา เวสา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ นาเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ง่อนไธสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงเกวลิน นินพิมาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงบุญยืน นินพิมาย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เฮฮา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ท้องพิมาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงณัฐริกา บ่อพิมาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงวิภาวดี พลองพิมาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเครือบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีบุปผา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๐
นางสาวเบญจวรรณ นาศรี

๑๐/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๑
นางสาวประภาพร ถัดกระโทก

๑๑/๐๓/๒๕๒๕
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายศิวัช จันทร์พรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจักราชวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายธีรภัทร ดงกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงชญาภา แหมทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายธนกร คุ้มไพทูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงพิชชาพร นาคบุญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ยันต์พิมาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายอมรรัตน์ เทิงกระโทก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงนาตยา คำตัน

๋

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงศศิฉาย เปรมปรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๑
นางสาวหทัยชนก ทิศกระโทก

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายธีระเดช เปล่งทองหลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงนริศรา เวียงอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ท้าวพิมพ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทิศกระโทก

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงยุวดี เลขกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงอรทัย พับกระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงอริสา สาคร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายทิวานนท์ แสนเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

พรจำศิลป
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอดผล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายสาริทย์ อินทร์แสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงณัฐนิชา พรมพิลา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงปณิตา ไตรรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทสิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายชยากร โกสุม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแมว วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายอภินันท์ ในกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแมว วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายอานนท์ สุขนอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุนิตา ชูเชิดเชือ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายธนธรณ์ ทิพย์กระโทก

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธีร์ธวัช พงษ์ใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนิตยา ทิศกระโทก

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงธนาภา ชูทองหลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๔
นางศิริพร บริบูรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายเนติพงษ์ ปญญาพอ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลัดใหม่
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงชนาวดี วงค์กระโซ้

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงอรนุช สิทธิเสือพะเนา

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงกฤตยา เฉียดกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงพรพสุ แฉกกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงวราภรณ์ โรมสระน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงศุจินทรา จันราช

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงฐิติมา สุขแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงไอริณ ทิศกระโทก

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงชลธิชา โยกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงวิไลรุ่ง ธงกระโทก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายสุรชัย ธรรมหน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอดิภา ทิศกระโทก

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงสุนิสา คัชมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงลัคณา ถินกระโทก

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนพล แทวกระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายอนุชิต ทิพย์กระโทก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายธนทัต แจ่มเรือน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายธนธรณ์ ธรรมศิลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธนกร การถาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายอัมรินทร์ ทิศกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายเตวิช ปานหมืนไวย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงปวีณา ยอดสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุภาวิตา นนกระโทก

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงมัณทิรา แทนกระโทก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายเมธี จันทร์สว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายรักเกียรติ สวาสโพธิกลาง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงอาธิญา แตงกระโทก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายธนาดล ถินทองหลาง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุภาวิตา จุ้ยแก้วพะเนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา อินณรงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสมฤทัย อินพะเนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายหาญหิรัญ เฉียดกลาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๐๙
นายทักษิณ ด้วงช้าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๐
นางสาวสุปราณี มหามนต์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๑

นางสาวนนทิยา ปายงูเหลือม
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๒

นางสาวธันยพร เสือทะเล
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๓

นางสาวรัตนา เนือนกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๔

นางสาวศรัณย์ภัทร ผังฉิมพลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๕

นางสาวปวีณา ทองเกิด
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๖

นางสาวชนิทฎา พักโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๗

นายศรราม โต้งกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๘

นายอภิสิทธิ

์

จันดาบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๑๙

นายพีรพงษ์ ไพรนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๐
นางสาวฐิติยา เนินกระโทก

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๑

นางสาววิจิตรา ชูจิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๒

นางสาวลาวัณย์ จันทร์พะเนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๓

นางสาวฉัตรสุดา ชิดโคกสูง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๔

นางสาวสมนรินทร์ สนพะเนาว์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๕

นางสาวหนึงธิดา

่

จำงูเหลือม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๖

นางสาวรุ่งนภา ลับดีพะเนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๗

นางสาวณิชา หนุนกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๘

นางสาววรัญญา นึกกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๒๙

นางสาววรลักษณ์ คงสนิท
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๐
นางสาวณัฐธิดา โพธิปาน

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๑

นางสาวนพรัตน์ ทองโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๒

นายธีรภัทร ยานกาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๓

นายจตุพงศ์ ขุนชำนิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๔

นางสาวรัชฎาพร นึกกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๕

นางสาวจิรภิญญา หนุนกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๖

นางสาวสุนิสา สุขอินพะเนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๗

นางสาวชินานาง เกิดพะเนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๘

นางสาวอัจฉรา คำทองพะเนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๓๙

นางสาวสุนิตา แตงกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๐
นางสาวจารุวรรณ คงนาคพะเนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๑

นางสาวทิพย์สุดา นาคกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงมนัญญา สนามคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงอาภัสรา ปรุงมะเริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงไอลดา นับกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นคงพะเนาว์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ด่านกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๗

นายวัฒนา นนกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๘

นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๔๙

นางสาวดวงฤดี คำกัด
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๐
นางสาวปาริชาต มัดทองหลาง

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๑

นางสาวสุภาพร สาอุด
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๒

นางสาวอรสา ยาดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๓

นางสาวพัทธนันท์ ศรีทองอนันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๔

นางสาวชนัฐปภา พิรักษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๕
นางสาวกฤติยาภรณ์ โอนวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๖
นางสาวภัทรวรินทร์ แสงจริยะกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๗
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียมทองหลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๘

นางสาวสุภาภรณ์ ละเอียดอ่อง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๕๙

นายเจตดิลก คอนนาสี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๐
นายสุรยุทธ วงษ์หมอก

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๑

นายเจษฎา คอกกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๒

นางสาวศรินยา อู่เสือพะเนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๓

นางสาวศรินยา อู่เสือพะเนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๔

นางสาววารุณี ถอยกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๕

นางสาวรุ่งนภา แก้วมน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๖

นางสาวณัฐกิตติมา มามี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๗

นางสาววริณชญา ฤทธิสันเทียะ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๘

นางสาวชิตชนก แอบทองหลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๖๙

นางสาวกาญจนา มาหมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๐
นางสาวธันวดี สุพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๑
นางสาวพลอยไพลิน ศรีหิรัญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๒

นางสาวมุตา แตงโสภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๓

นางสาวศิรินธร ดอนหอมหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายประกิติ

์

เทากระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายภูมิปกรณ์ ด้วงช้าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงนิธิดา สมอเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงรวิพร มณีปรุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงวรรษมน เนินกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงศศิรัตน์ กลินหอม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสนโพธิกลาง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงสิตาลัย เซียงหนู
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วุฒิยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๓ เด็กหญิงอาณัฐศกานณ์
แน่พิมาย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายธนพงษ์ บรรจงฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายวีรภัทร ใจจินา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงสุชาดา สนทองหลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงชญามุข พรหมชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงธิดาพร มนมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๖๐/๓๑๘๙

นางสาวปนัดดา ยืนกระโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๐
นางสาวณัฐรุจา ศรีจันทร์มะดัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๑

นางสาวธีรดา บวชสันเทียะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๒

นางสาวปณิชา นาราดำรงรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๓

นางสาวกนกวรรณ บุญชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๔

นางสาวคณิศรา แก้วมาลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๕

นางสาวสุนันทา เลียมงูเหลือม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๖

นายปรีชาชัย กลิงโนนสูง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๗

นายเกียรติศักดิ

์

เกียรติโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๘

นายชายชาญ เกียรติโคกกรวด
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๑๙๙

นายธีรพงษ์ ตากงูเหลือม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๐
นายพิชิต ระวังญาติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๑
นายมหิศร ดองโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๒
นายธนพล เหมสูงเนิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๓
นายธีรภัทร ขอเหล็กกลาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๔
นางสาววริษา ศิริรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๕
นางสาวภัทราวดี ศรีโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๖
นางสาววิมล สุพรรณกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๗
นางสาวอัญมณี ทองหลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๘
นางสาวพลอยไพลิน มัณยานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๐๙
นางสาวภาวินี เวนัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๐
นายชนินทร์ ไข่กิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๑

นายธิชานนท์ หนองกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๒

นายสรัลธร มากงูเหลือม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๓

นายสิทธิพล วัฒนโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๔

นายสิมิลัน สานกนก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๕

นายประวิทย์ ขัดโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๖

นายปยชัย เคว้งกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๗

นายพงศ์พิสุทธิ

์

งอกโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๘

นายพีระวัชร์ คำทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๑๙

นายอัมรินทร์ คงฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๐
นางสาวกนิษฐา ชอบเกาะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๑

นางสาวกมลรัตน์ จำปาโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๒

นางสาวจีรนันท์ จำปาโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๓

นางสาวจุไรรัตน์ เชยโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๔

นางสาวชนาภา เย็นเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๕

นางสาวชลกานต์ แก้วกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๖

นางสาวชุลิตา โชติณภาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๗

นางสาวณัฐธิดา ทับกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๘

นางสาวนิสากร มากกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๒๙

นางสาวนุชนารถ เปรมกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๐
นางสาวบัณฑิตา ศรีภักดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๑
นางสาวเบญจวรรณ มีพร้อม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๒

นางสาวพรนิพา สนกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๓

นางสาวเพ็ญนภา อัชรีวงศ์ไพศาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๔

นางสาวแพรวา แสงกันยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๕

นางสาวภณิดา ศักดิสูงเนิน

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๖

นางสาวมัลลิกา สิงห์ทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๗

นางสาววาสนา ซีกงูเหลือม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๘

นางสาววิลาวัลย์ ซีกงูเหลือม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๓๙

นางสาวสิริมา กุลนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๐
นางสาวสุภัสสรา กรายกลาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๑

นางสาวสุมินตรา ดองโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๒

นางสาวอรนิษา ชุ่มอูบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๓

นางสาวอารยา มาวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๔

นางสาวจารุวรรณ เชยโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๕

นางสาวกวินตรา บาตรโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๖

นางสาวชนัญธิดา จงเหนียวกลาง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๗

นางสาวเนตรอัปสร เพ็ชรสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๘

นางสาวเมษา มาจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายจอมพล เดชานุภานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงจณิสตา ปวงกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชุ่มใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงณิราวรรณ เขียววิชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงลัคนา พาดกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงศิลาธิป จีนงูเหลือม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงศุทธินี จอมงูเหลือม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายชญานนท์ จันทร์ภูนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงฐิตาพร อินรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๕๙ เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ
เขียนโคกกรวด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงธนิชฌา แก่นคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงปาริตา เจิมจอหอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงพิมพลอย เปลียนโพธิ

่ ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงเพชรมณี ชิดสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงเมธิณี หว่างกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงเรืองลดา ปุมมะดัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงสมฤทัย วัฒนโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงเหมดี สุพรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงอริสา ตรวจงูเหลือม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงเมธิยา เอียมอยู่แท้

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายนนทพัทธ์ จันขุน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงฐานันทา ศรีภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายอดิศร ดาษงูเหลือม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงจิราภา ชำนาญพุดซา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชะม้ายกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กล่องโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงศรีสุดา คำภิระ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดองโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๘

นายบุญส่ง ป้งสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๗๙

นางสาวจำลอง ย่านงูเหลือม
๑๒/๐๘/๒๔๘๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๐
นางบานเย็น โบงูเหลือม

๐๒/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๑

นางสาวณัติกานต์ มุ่งนากลาง
๐๘/๐๓/๒๔๙๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๒

นางสาวสมภร กลักโพธิ

์

๒๕/๐๔/๒๔๙๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๓

นางพิม จารุสิงห์
๒๑/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๔

นางสาวประนอม เตยงูเหลือม
๐๒/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๕

นางสาวสมพร คอนงูเหลือม
๑๑/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๖

นางแจ่มจันทร์ เปล่งงูเหลือม
๒๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๗

นางรจนาพร หนพิมาย
๒๑/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๘

นางเปลยวญ เสนกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๘๙

นางรำพรรณ เทียนงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๐
นางสำฤทธิ

์

เล็งกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๑

นางสาวสมหวัง จีบโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๒
นางสาวประภาวรรณ คำกายปรง

๑๙/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๓

นายอำนาจ หรังทองหลาง

่

๐๗/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๔

นางประกอบ แคนงูเหลือม
๑๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๕

นายสุรพล สารธรรมาธิคุณ
๒๓/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายสุรชัย คำโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายบัณฑิต หลงสกุณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา วังพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงสิริราธา จับโจร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา อยู่หลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๒
นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๓
นางทวินันท์ แนบสนิทวงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๔
นางสุดชีวัน ชมกลาง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๕
นางสมพร ทหารพงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๖
นางสำเนียง นิตย์ด่านกลาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๗
นางสมสนิท ค้าทันเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๘
นางนิตย์จันทร์ บรรจงรอด

๐๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๐๙
นางเบญจมาศ เหิงขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๐
นางอมราวดี ปตตาละเต

๑๓/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายอนุพันธ์ อุตสาหกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๒

นายสากล มีน้อย
๒๒/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๓

นายพงษ์พณิชย์ วรไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๔

นางสาวเจนจิรา ฝายกลาง
๐๒/๐๙/๒๔๗๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายเมธี โอดกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายเทพรัตน์ จำปาเดช
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายนพกุล ด่านกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ แลสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายพัชรเวช เพ็ชรกลันพะเนา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายชัยพร เว้าสันเทียะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงดลภรณ์ แก้วกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล คงสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา คนกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา คนกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายจิรพนธ์ ธารณะกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายกฤติธี เมืองสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงชุติมา เหล็กมะดัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชรน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๖๐/๓๓๒๙

นางอักษร ขอดวงกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๐
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๑

นางขวัญนภา คิดรอบ
๐๑/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๒

นางสาวจิราภรณ์ ดวงจิต
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล สุรพล
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงศศิธร คิดรอบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงสุธิชา จงกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงวิไลรัตน์ จรรยารัตนกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองมะเริง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงวิภา ชาวไร่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงนลิน ประดิษฐ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงจิราภา จงชิดกลาง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายพงศกร ขอพลกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายปณณฑัต โคสาพัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงกัญญ์วรัตน์ ขอพลกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญวาท

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงสุชาดา กล้าหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๖

นายนิรันดร์ ปานนอก
๑๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๗

นางสาวเด่นนภา พรมพา
๒๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๘

นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านไทรโยง วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๔๙

นางอัจฉรา บุญกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านไทรโยง วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๐
นางวราภรณ์ ผิวสา

๐๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านไทรโยง วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๑

นางสาวสมร วิเศษวงษา
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีนิมิต วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๒

นางสุวภัทร พรหมบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านศรีนิมิต วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๓
นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลาง

๑๙/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านศรีนิมิต วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๔

นางสาวอรัญญา โตค้างพลู
๒๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๕

นายกฤษกร พฤกษ์ศรีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๖

นางอังคณา วุ้นประสิทธิศักดิ

์ ์

๓๐/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๗

นางสัมฤทธิ

์

มาสุข
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๘

นางสมพร หาญภักดีรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๕๙

นายทวีทรัพย์ ชุปวา
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๐
นางสาวธิดารัตน์ มะละปทธิ

๐๖/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดปริยัติไพศาล  

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๑

นายทินภัทร พันฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดปริยัติไพศาล  

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๒

นางสาวรัตนาพร ธาตะนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๓

นางสาวศิวนารถ พานสถิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๔

นางสาวหัทยา จงจอหอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๕

นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยชนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๖
นางสาวทิพย์พวรรณ์ โพธิทอน

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จงจอหอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายกัมปนาท แข็งขัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงจิราพร จำนงนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงณัฏชลิดา สีดำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สิรินิพัทธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงเบญจกุล แข็งขัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงวีรภัทรา เล็กประยูร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายจิรภาส ประดิษฐ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายพันธกานต์ มาพะเนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายวีรภัทร หมอกโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงชนิกา ตู้สระกาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายกำชัย รอดวินิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายทัศนวัฒน์ ศิริวัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายธิติกร ตู้สระกาศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายพสุธร ชูเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐพร ศรีงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงรภัสสรณ์ ศรีทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงวิรยา เวียนสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายปรัชญา แข็งขัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายศศิกานต์ เชิงจอหอ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แข็งขัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ วุฒิเสลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงดาหวัน ลำเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ สำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงศศิวรรณ พลีพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุธาสินี ดีสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงอารียา รักษาธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ เข็มเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายวัณณุวรรธน์ เทียนแสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงกรองแก้ว คีรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงกิตติมา มุ่งสอนกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงชนานันท์ ด่านลำมะจาก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไปรแดน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ สองใหม่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงศิริกัลยา องอาจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์สูงเนิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงอนุธิดา ฉัตร์พิมาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๕
นายยวน ชอบบัว

๐๑/๐๔/๒๔๙๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๖
นายสุทธิชัย ชูยะไข

๐๖/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอธิวัฒน์ พลดอน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายปยะเมต ประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายรัชศาสตร์ ระนาดไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปณิดา สุดใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงบุญรัตน์ ทบพวก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงนภสร กองทองนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงชุติมา ศรีมูลราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายชาญวิทย์ กองทองนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายสรัล แย้มไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายสวิตต์ น้อยผล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายสุเมธ คำมุงคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายปรัญชัย พุทธบุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายกลางใจ ไกรดงพลอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายธนกร ทบพวก

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายธนพล สียางนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายอัครวุฒิ สอทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๓

นางประภาพร พิลาสมบัติ
๐๕/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๔

นายรดิศ สมพานนอก
๐๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๕

นางปาวลี พลทามูล
๐๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๖

นางสาวปานิศา จิตต์ประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๗
นางสาวเสาวลักษณ์ สาจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๘

นายวิชัย รักษาชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๒๙

นายโกมุท ลาดนอก
๐๓/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๐
นายจรูญ พลยางนอก

๑๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๑

นางสมพาน ลำพาย
๑๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๒

นางสาวจันจิรา กรุพิมาย
๑๕/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๓

นางฉัตรดาว ยุติวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๔

นางระเบียบ พ่อค้า
๒๔/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๕

นางสาวพัชรี ศิลปประกอบ
๑๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๖

นางสาวอนุรักษ์ โพยนอก
๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๗

นางสาวสายันต์ โอดสุ
๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๘

นางสาวณัฏฐณิชา ชาวสวน
๐๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๓๙

นางสาวทิพจุฑา ยะปะตัง

๒๑/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๐
นางลำภู จ๊อยจะโปะ

๐๙/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๑

นางสาวประทีป ปนเกียว

้

๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๒

นางสาวพิกุลจิตร สิงห์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๓

นางอรุณี นนทิยุต
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๔

นางสาวนิสรา ผุสดี
๐๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๕

นางสาวสุภา สียางนอก
๐๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๖

นางสาวรจนา ศรีสุระ
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๗

นางสาวสุภาพร ไชยสง
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๘

นางสาวเพ็ญศรี ลิมโรจนวงศ์

้

๑๐/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๔๙

นางสาวพิมพ์มาดา พิมพ์ไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๐
นางสาวกิงกาณจน์

่

อาจไพรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๑

นางสาวลัดดา ตราสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๒

นางสาวมลฤดี วัดพล
๐๙/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๓

นางสาวนิตยา ศาลากลาง
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๔

นางสาวทิพรัตน์ สิทธิเทศ
๒๘/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๕

นางสาววิสา สายทอง
๐๗/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๖

นายอัษกาวุธ พรมเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๗

นายพัฒนา วรรณศรี
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๘

นายจตุรงค์ กุลนอก
๐๕/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๕๙

นายฉัตรชัย ดาวโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๐
นายอาคม สิมมะลี

๒๓/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๑

นายปยพงศ์ ศิริแวว
๒๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๒

นายประพัทธ์พงษ์ อยู่ชุมพล
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๓

นายกฤษฎา สิทธิกุล
๐๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๔

นายสิริรัตน์ ธงกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๕

นายจิตติศักดิ

์

แสนหล้า
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๖

นางสาวสุพิญญา สมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายพัทธดนย์ รักษาชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายคฑาธร วงศ์สง่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายวัชราวุฒิ ทะนาฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงสุทธิดา สาลิโก

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงนภาพร เรืองเสนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ อนุศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายธรรมนูญ กากิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายทิวากร เลิศนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๕

นายไพโรจน์ สายสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๖

นายสิทธิพงษ์ สุยะพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๗

นายธนดล การบรรจง
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๘

นางสาวเกวลิน ขอสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายณัฐพล ลุนสมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงจิราพัชร โพยนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ หอมแพงไว้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บรรดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงวราพร วงไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงวิภาวดี เพ็ชรวิเศษ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายคมกริช ชัยปญหา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงอรอุมา แสนนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี ใยสาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง วัดแก้งสนามนาง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงสุภัทตรา ชุมตรีนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง วัดแก้งสนามนาง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๘๙

นายไพโรจน์ ปนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง วัดแก้งสนามนาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๐
นางเยาวภา ชาวสามทอง

๐๗/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

วัดโนนสะอาด  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๑

นางสุวพา บาลเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

วัดโนนสะอาด  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๒

นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

วัดโนนสะอาด  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายจรัลชัย เสาวทน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายก้องภพ โง่นทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายธวัชชัย แนบกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงพรพิมล แดนจอหอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๗

นายกัมปนาท โคตะดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๘

นายนวพล นนทภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๔๙๙

นายพงศ์วิทย์ ตรวจนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๐
นายเกียรติศักดิ

์

วันทัด
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๑
นายศุภชัย หมันการ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๒
นางสาววราลักษณ์ โกสุมภ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๓
นางสาวปนัดดา พิมพ์ภักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๔
นางสาวชนัฐดา กวดนอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๕
นางสาวปยฉัตร มีสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๖
นางสาวนิตยา โฮนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๗
นางสาวจันธิมา เกษนอก

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๘
นายกฤษดา จำปามูล

๐๙/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๐๙
นางทิพวรรณ์ เทพเรียน

๒๘/๑๒/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๐
นางสาวนันทนีย์ มงคลบุญไพศาล

๒๙/๐๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๑

นางสาววรนิษฐา เลขนอก
๓๑/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๒

นางสาวอุษาวดี ทองสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๓

นางสาววรัญญา จำปามูล

๑๓/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๔

นางสงวน สุขพอ
๒๔/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๕

นางบัญญัติ เปรมศิริวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๖

นายทรรศนัย พานสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดศรีสำราญ  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๗

นายสุทัศน์ วานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดศรีสำราญ  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงรัตนา การปลูก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดศรีสำราญ  

นม ๔๖๖๐/๓๕๑๙

นางละเอียด เอียมศรี

่

๑๓/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น วัดโสกนำขุ่น  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๐
นางนวลจันทร์ สุแพง

๑๓/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น วัดโสกนำขุ่น  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๑

นายสมทรง แสนดี
๑๖/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น วัดโสกนำขุ่น  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๒

นายอภิสิทธิ

์

นิลดา
๐๒/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น วัดโสกนำขุ่น  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

กศน.อำเภอแก้งสนามนาง วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายกรณ์ดนัย โลจรัส
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดหนองบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ มาดมุงคุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ไทรงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายรพีพัฒน์ เพ็งพิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานิมิตร วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงปรีญารัตน์ นาสิงห์ขันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงจิดาภา แสนโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงณิชนันท์ รัตนอนันต์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญกอด
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๒

นางสาวธนัชญาดา ระหารนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วัดหนองบง  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๓

นายปกรณ์ ศรีออน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๔

นายปติกรณ์ อินทรสอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๕

นายกฤตกร สมสวนจิต
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๖

นายอากรณ์ ก่องนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๗

นายธรพัฒน์ แผนวิชิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๘

นายวรกันต์ สมสวนจิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๓๙

นายภานุพงศ์ ทองคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๐
นายธนากร ภูนามมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๑

นายวงษ์ภูมิ กว้างนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายธนชิต ข้าวกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายภาณุพัชน์ ศิริชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๔

นางสาวอนงค์นาฏ เวียนนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๕

นางสาวโยษิตา คงมงคล
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๖

นางสาวภัทราภรณ์ พินนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๗

นางสาวชลธิชา ดวดไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๘

นางสาวสุกัญญา หาญนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายธนโชติ ข้าวกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงภูมิใจ ดำรัส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงนนทิชา รานอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายวิทยา บำรุงนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๓

นายเกรียงศักดิ

์

ศิรินอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๔

นายศรัณย์ การนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๕

นายเจษฎากร สุขนิล
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๖

นายธนภูมิ พูนสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงนริศรา เวนุวรรโน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๘

นางสาวสุภาภรณ์ เทพาฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๕๙

นางสาวอรุโณทัย นันกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๐
นางสาวปาริชาติ จันทิตา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๑

นางสาวศิริวรรณ สืบนุช
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๒

นางสาวกัญญาภัค จ๊อกกวี

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๓

นางสาวเจษราภรณ์ ตรีศาสตร์
๒๙/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๔

นางสาวฉัตรมรี ประสิทธินอก

์

๐๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๕

นางสาววันวิสา สุวรรณประทีป
๐๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายเจษฎา พลาโส
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา ลาวะสี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงวรรณษา คิดพุทธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงรัญชิดา เนินกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา รานอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กว้างนอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๒

นางสาวชนิดา เจริญภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายพีรทัศน์ พลอัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายวัชระ สีลาเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา ปาสานะเต
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงเกศริน เจนศึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงเกษรา เจนศึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ สมอไพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา แซ่หนึง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงศรีประภา จุตวิสัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงศลิษา แซ่หนึง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงศศิธร ใจโสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงอำพร เทียมมล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สันโดษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๕

นายพีรยุทธ จันทร์ที
๐๑/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๖

นางอมรรัตน์ ชูพันดุง
๑๑/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายพงศธร นาคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายอรรถชัย มูลลาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายธณดล ปกเข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายคุณากร ชืนตา

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงวิจิตรา เผียดนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงอารียา มูลจันทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงทรรศนีย์ ประวันนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงศิริยากร ดอนรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงวรัญญา สิทธิพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงซุนนี เศรษฐวิบูลย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงศุภารัตน์ เลาราษฎร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงรัตนากร เทพภูเขียว

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมรินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๒
นายประโชติ แสงงาม

๑๐/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๓
นายจักรกฤษ สมศิลา

๐๖/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๔
นางสาวรวิพร นรินทร์นอก

๒๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายภูวดล โต้งสูงเนิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายธีรภัทร จันสิมมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายอัมรินทร์ บำรุงนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายอนุศิษย์ บรรเทา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปกเขตานัง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงดวงประทิน ศรีวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงทิพย์ธันวา เรลารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงนำหวาน โชติโคกสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงปยธิดา มาตรพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา จารย์ปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงอินทิรา ประคำนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายวัชรพล สุประมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายอณาคิม ไท่กลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงชลธิชา อนุอัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงมีนา ทวีชีพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงกนกพร แก่งสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงกรกนก กระฉอดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายกฤษณลักษณ์

ยาวสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชวงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ปริโพธิตัง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายคฑาวุธ ทองใบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายจักรกฤษ สุขทวี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญโนนแต้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา กล้าฉุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายจารุภัทร เชิญกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เต่าทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ญาณะโค
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใสสระรัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาทุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ชาวสวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงชลลดา จารุพิสิฐไพบูลย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายชัยอนันท์ แสงสุรกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงชาลิสา โลไธสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายชิงชัย คำทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ มีทรัพย์ทวีกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงฐิติยานันต์ สยมชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ต่วนสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงณัฐวลัย ซึมไพศาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ไกรศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายธนกร สาธุภาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายธีระภัทร์ บุญมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงนงนภัส กรวยสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงนุสราพร วรรณประขา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๑ เด็กหญิงบรรเจิดลักษณ์
คำทา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงบุญเรือน นันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายปฏิภัทร ศรหิรัญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงปณิตา อัปมานะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงปนัดดา นาแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงปานรพี อาศัยนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายพิชิตชัย เพียงคาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายภานุพงษ์ ถาพิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายภูมินทร์ ศรีวันทา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายภูมินทร์ แก้วโพธิคำ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ประไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงมาริษา ครูทองอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายวงศ์วิทวัส จูมศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ปรือทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ พันตาเอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ จันดา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ สุขประสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คิดถาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงวิรัลยา มุ่งต่อบัว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๑

เด็กชายวีรยุทธ ชาญนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายวีระพัฒน์ สวนหนองปลิง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายวุฒิกรณ์ บุตรเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายศตวรรษ บุญกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายศตวรรษ อุเมมุระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายศุภกิจ ศรีษะพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายศุภกิจ ไชยสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงสรารัตน์ โล่ห์นารายณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายสหรัฐ วิเศษลินทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายสัญชัย ทาระไชย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายสันติภาพ อินทรปญโญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา รัตน์ชุรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุธาวิณี หาญธงชัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงสุธิตา สิงสีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงสุวดี จงเยือกกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายสุเมธ สุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ พาหมวก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงอรอุมา หลงมาดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงเจนจิรา กล้าฉุน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประมะคัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปตะละโต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงพัชริดา ขันทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๔

นางสาวมาลี สินนอก
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงชัญญานุช บัวระวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา พลรักษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ล่องไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงวรรณรดา โพสีจัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงลักขณา กิงหลักเมือง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายอภิชา ภักดีโชติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายอนุพงษ์ ปะมาคะโม

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายชัยพร ไพราม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายธีรพัฒน์ เส้นเศษ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายธนพล ทองลพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงธิญาดา จันทร์ร้อยเอ็ด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงสุมิตรา บุญแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ เฉลิมวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ชัยสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจีรพันธ์ สาโพนทัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๐
นางนิลุบล เรืองเรือ

่

๑๗/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๑

เด็กชายต้นตระการ พามี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายปฏิภาณ พิมลนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายเมธาวี หมืนจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนาจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ปญญา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงภัสดา อุปฮาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงยุวดี โคตะวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา หมันการ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายศักดา ขุนเมืองปกษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายสมจิตร รัตนอนัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายอัคนิรุทธ เจริญสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายอุดร ทาไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงคัทชาพร วงษ์ชาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีแพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทกล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ทิพย์บุญผล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

แสงบุญรำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงสุนิดา จำนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๒๙

นายพงษ์ดนัย ลำเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๐
นายธนากร พุตชัย

๐๒/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๑

นางสาวชุติมา ชวลิตโสภณพันธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๓๘

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๒

นายกวีรัธน์ บุญแซม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๓

นายจิรธาดา สมัยคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๔

นายนันทกานต์ ดงอุทิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๕

นายนนทกานต์ ดงอุทิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๖

นางสาวนลัทพร บุญมาก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๗

นางสาวกนกพร หง่อมสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๘

นางสาวศศิประภา มาตรวังแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๓๙

นางสาวกชพรรณ เขียนศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๐
นางสาวกัลยา วังกิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๑

นางสาวเกศไชโย โสสระเกษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๒

นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ฝน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๓

นายอภิรักษ์ กันหาชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๔

นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิกุลบารมี

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๕

นายธนวัชร์ แสงไพบูลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๖

นางสาวฑิฆัมพร ทองดีนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๗

นางสาวปวีนา ประวันจะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๘

นายกฤษฎา นาดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๔๙

นางสาวธนิตา นามศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๐
นางสาวอารีรัตน์ แสงขุลัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๑

นายเจษฎา ไชยสงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๒

นายอุกฤษฎ์ ประทุมชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๓

นางสาวจุฑามาศ แสงงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๔

นางสาวชนิสรา ศรีวันทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๕

นางสาวนัทธมน รักสุจริต

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๖

นางสาวศิริรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๗

นางสาวสิริ แคนติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๘

นางสาวฐิติวรรณ ขุนประจง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๕๙

นายสิทธิพร สมหาญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๐
นายเกียรติภูมิ ทัศนพงศ์ไพบูลย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๑

นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๒
นางสาวพรรณรายณ์ ทองดีนอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๓

นางสาวศุลีพร จิตรกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๔

นางสาวยลวดี เทียมทนงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๕

นางวันทา สันโดษ
๒๓/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๖

นางสุพันธ์ หาญนอก
๐๔/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายประสพโชค นาดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงนพมาศ จิตสุธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงนันทพร ผ่องไพลิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงมีสุข จิตละม่อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายกนกพล รุ่งเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ภูลับ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายณัฐกร สุวรรณทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ทุลาไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายสมรักษ์ ลามนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายจุลจักร์ เชิญกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุวิมล มหาดไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงนำผึง

้

คำทา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายทยากร นวลพลกรัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงสิรินภา อ่อนสอน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงผกามาศ แก้วนนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายวัฒนชัย ถือสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายสุวกร หาญศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงปภัสสร อาจธานี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายนิติพงษ์ กกค้างพูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญประจง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายทินกร พิศนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงประภาพร ไกรลาศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงมาย ธาระทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายประสิทธิ

์

ช่วยนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงแพรว ประสพโชค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงอรพินท์ สวัสดิชัย

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๓

นายวิชัย ละครพล
๐๒/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายสมัชญ์ บุญประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายนรบดี อุนานุยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายสงกรานต์ เงียวสูงเนิน

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงปภัสสร เงียวสูงเนิน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๘

นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๗๙๙

นางวัชราภรณ์ มงคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๐
นางสุภากร เสนาจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ไชยนอก

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายเศรษฐกานต์ ดอนอีง้อง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายสิทธินนท์ กลินรุ้ง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงปยะพร ดีสันเทียะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงกิตติยาพร สายจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

รัชวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายธีระพงษ์ นาคนอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายวุฒินันท์ มนนอก

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๐๙
นางสิรินทรา วงเวียน

๐๗/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๐
นางนงลักษณ์ บัวบาน

๑๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๑

นางณัฐรีย์ คงจิตรค้า
๒๕/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๒

นายวิสูตร ไร่ดี
๐๖/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๓

นายรัฐพงศ์ แซจอหอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ ภูมิมะนาวนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงชญานุช บัวภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงอริสรา บุญมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์พรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สินธพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายเรืองชัย กลินสีสุข

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายศราวุธ คำทองดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงวรรณิสา นาบำรุง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายพรชัย จากสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ตันแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายนพรัตน์ พานไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงลลิดา รอดถนอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายบัญชาการ จันทอุปลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงเกษมณี หารภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริทองสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี แสนลือชา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๐
นางสาวจินตวีร์ ผายพิมาย

๓๑/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๑

นางสาวจิตรลดา เจริญศรี
๑๗/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๒

นางสาวติณณา สร้อยจิตร
๐๔/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๓

นางสาวธัญญาเรศ คะแนนศิลป
๐๓/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๔

นายธนากร การบรรจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายธนภัทร วิถีเทพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายปริญญา รุ่งไธสงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เข็มตรง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายรณกฤต แพนไธสงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายศิวกร พูลศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายศุภกิต สนสมบัติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายสุภกิต เลิกนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายสุรธวัช พุทธเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงกมลชนก ปุระหล่า
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงฐิติกร ประจิตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปจจัยยา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล มณีสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงศิริธันวา อินอุ่นโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงศิริพรรณ ปลืมสายแสง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงอรญา สิงห์คำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงกมลนิตย์ จิรเจษฎา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา สวนหนองปลิง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ต่ายยิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ดวงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงทัศนีย์ โมราศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงธารทิพย์ เหลืองเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ การปลูก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงปทุมมาศ แคนดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เล่ห์กล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทานทอด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายภูริพัฒน์ เพ่งผล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงวทันยา ภูมิขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงวรางคณา วรรธนผล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงวลินดา ทัพธานี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ รัตนอนันต์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงศิริยากร ฮาตบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา ลิขิตทวีโชค
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุ่นอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงอัชราภา ปกโกติโย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงอารียา โคตรสมบัติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงอโณทิยา อินทร์ใหม่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงเบญจมาศ จูมเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงเมฆขลา แก่นจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายอัษฎาวุธ นามประเทือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงอังศุมาริน คำสอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงสุมิลตรา จันทกล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงสุภาพร เจาะนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงสิรินาถ ชำระกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา งามไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงพาเมล่า กุลอุปฮาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงนรากร บุญประจง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงจันทร์ทิมา วงศ์คำจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พลราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ปททุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เข็มตรง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายถิรายุ เพ็ชรทะเล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๗ เด็กหญิงทักษ์ศิณาภรณ์
เปลืองไธสง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๘ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
คำสาคู

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงฟาพราว แซ่เตียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงอังคนาง ธูปนำคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายแสนยากร บุตรแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายธนวรรษ แก้วโนนเฮ้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ลาดนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงเกวลิน มอไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายจิรเทพ ตระโกสี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงณัฐยากร แก้วสีมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ พลเสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงนันทิดา วานนท์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายประวัติ วงษ์ชาลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สีลอด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงปยาพัชร สีมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ฟอนตะคุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ บุตรชานนต์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายไพรวัลย์ นาเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงมณีเนตร มณีรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ โจทย์จันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงมุฑิตา ฮุมโฮม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงรมิดา ชัยเสนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงวรดา ศรีจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงวัชราพันธ์ กองเกิด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงสายรัตน์ ตระกูลสันติรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา มะณีแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงสุทานิด ปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงอารียา มานุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงอารียา ตุแสนแผน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์อาสน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายเกวลิน วานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงนริสา มาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงนิจิตรตรา ธุระทำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายพงศธร จำปาเต็ม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงพรพัชชา บุตรชานนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายพรหมศิริ อูชี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงขรอาจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ นนนุศาสตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายพิษณุ เทพสันทัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หยวกวิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงแพรวรรณ ผันแกน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงยุพาพร พาตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงรักคิงส์ กึงกาจ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงรัชนีกร ปลูกฝง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงวิจิตรา ชัยสีดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงวิภวานี กำเนิดศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปะธิปะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงสิริยากร แนวกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงสุชานาฏ ทูโคกกรวด
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายสุทธิชาติ ซือสัตย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ สมดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปราบทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายสุเมธ ปดทุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายสุรพล บัวสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงสุรีพร
หวังประสพกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงอนุธิดา พรมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงอาธิตยา พลชาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๔

เด็กชายณัฐภัทร ภูเมฆ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงศรสลัก ศรีจำนงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายอธิวัฒน์ เชือสกุล

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๗

นายคมกริช สมศรีงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๘

นายต่อพงศ์ พานิชนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๔๙

นางสาวธัญญรัตน์ ปริพุทธ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๐
นายสุรชัย เจากระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๑

นางสาวอธิญา สิทธิราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วงษ์หนองแวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๓

นางสาวดวงกมล บทนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๔

นายธีระวัฒน์ เทพสันทัด
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๕

นายเกียรติศักดิ

์

ภิรมย์จิต์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๖

นางสาวชวนฝน แฝงชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๗

นางสาวบุษกร สีลอด
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๘

นายศักดินรินทร์

์

โพยนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงจิตรลดา เพ็งแพงต้น
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๐
นายสถาพร ศิริรวง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จันโท
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๒

นายนันทิพัฒน์ ใจเสมอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทุมนานอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๔

นายมณฑล สันโดด
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๕

นางสาวนริศรา ดาปุย
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๖

นายวุฒิชัย ดาปุย
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๗

นางสาวพิมพ์ชนก เทียนพิมาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๘

นางสาวอารียา แทนริน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๖๙

นางสาวอรพินทร์ ชนิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๐
นางสาวชมพูนุช บุญคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๑

นางสาวนิศรา จันคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๒

นางสาวอธิตยา พรมสอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๓

นางสาวกัญญารัตน์ ชาวไพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๔

นางสาวฉวีวรรณ บุญเหลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๕

นางสาวมุกรินทร์ หยวกวิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๖

นางสาวสายสมร สีเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๗

นางสาวพิชชาภา ดวงอินทร์ฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๘

นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๓๙๗๙

นางสาวจรินทร ศรีวรสาร
๓๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประมวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๑

นางสาวปาริชาติ บุญภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๒

นางสาวคันธรส รอดทะเล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๓

นายสำเนียง ปะจะเน
๐๔/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงอัมพวัน พลดงนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงวรรณกร สาระทวย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายฆนากร แร่กาสิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงดรุณี บัวภู่
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายชาญวิทย์ ธนูสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายจตุภัทร ศรีสุภาพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ วันเฉลิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายธีรพงษ์ รักภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายกิตติกร ตราบุรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พานไธสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายอัศนี สีหอมกลิน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงธิติมา โม้ภักดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงนันทวดี แก้ววิศรีกาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงวิชชุดา หินเหล็ก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๘

เด็กชายณัฐพล แซ่ลิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงชลธิชา คูณคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๐
นางสาวธนัชชา องอาจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา พรมมากุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พัตศาสตร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี บัวปลัง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงอริศรา เครือศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงวนิดา หมอสุด

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา วิชุมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงกรทิพย์ สินสันเทียะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๘
นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๐๙
นางสาวปุณิกา ปณะกาโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงปณฑิตา บูระพิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๑
นายอดิศักดิ

์

กาไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๒
นางสาวเรวดี สุวรรณมาลัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๓
นางสาวศิริโชค สีหาชาลี

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๔
นายธงชัย เปลืองนาผล

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๕
นายธนดล เกลียงไธสง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๖
นายพชรพล ศรีวิชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๗
นายภานุวัฒน์ อักขะแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๘
นางสาวจรรยา เร่งพิมาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๑๙
นางสาวณัฐมน สังสีมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๐
นางสาวราตรี โมกไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๑
นางสาวรุ่งรวี ทองชา

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๒
นางสาวศศิมณฑล แก้วพิมพ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๓
นายพงศกร แจ้งไธสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๔
นางสาวญาณิศา แคนหนอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๕
นางสาวนฤมล ปตตานัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๖
นางสาววิจิตรา สุวรรณ์ทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๗
นางสาวสาวิตรี โมกไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๘
นางสาวอนุธิดา ปอมยายับ

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๒๙
นางสาวจตุพร เหมือยไธสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๐
นางสาวจินตนา มนตรีชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงปาริชาติ บุญชู

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงอิศริยา บาลสันเทียะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงอารียา เกรียงเดช

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปลังกลาง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงพิชญาพร โหมกขุนทด

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายปญญา ปกกาโล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสงคราม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงกรชนก สังข์สุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงชาลิสา ขอมอบกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงณภัทร วรรณภักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงปยธิดา บุญสาลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงรัชนีกร วรกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงวิสสุตา ดุลสูงเนิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงสิริพรรณ แดนสันเทียะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงปณณธร จิตรจันทึก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงพรกนก ช่างประดิษฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงรินรดา จาบสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงชนัญชิตา วิชัยวัฒนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พลอยส่งศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉากพุดซา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงชุติมา อินทรสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงปานฤดี สุภาพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงอนนทพร หักทะเล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงอนัชดา โอนสันเทียะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๖
นางสาวจิรัชญา สดกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงพิยดา แสงคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๘
นางสาวรัตติยา ธนากลาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๕๙
นางสาวสิริกัญญา ทอดอาจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงอรีสษา สีหาวัตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๑
นายวิทยา ดิดถาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๒
นายอรรถพล พลับสระน้อย

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๓
นายเอกรัตน์ เรตสันเทียะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงนิตย์ลดา อินโต

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๕
นางสาวชีวรัตน์ ร่มสันเทียะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๖
นายฐิติวุฒิ ศิริวงศ์โยธิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๗
นางสาวเจนจิรา จันทวี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๘
นางสาวธัญวรรณ ผินโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๖๙
นางสาวอาภัสรา คำคลี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๐
นางสาวนวศมณ กุดกลาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๑
นางสาวปภัสรา อังค์ยศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๒
นางสาวกนกวรรณ ลาดนอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๓
นางสาวกมลวรรณ จันทร์เทพา

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๔
นางสาวจรรยานาถ ไม้โคกสูง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายสรวิชญ์ เรืองประโคก

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ตุ้มนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงจิรัชญา ภูมิทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงอภิสรา นรกต

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงวรัทยา คำโสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงฉัตรนภา ภาคอรรถ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตอบสันเทียะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงจนิตา นาคมะณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงสะโรชา วัสแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงชนกวนันท์ ขิงสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงณัฐวดี ทองภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธนดล เค็มกระโทก

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ จุติตรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงพัณณิตา เนือนา

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงศศินิภา อินอ่อน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงรัชนก เจียรศักดาพงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงพรรณิพา เทาขุนทด

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงพรชิตา ภู่บัว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นนสันเทียะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงโชติกา จันทรวงศา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงเพียงขวัญ สมพรจิตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ เดชสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ พัวพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี กว้างสำโรง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงพรธิดา สาสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงเนตรชนก โปรดสันเทียะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ วงวัษษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงปณิตา ศิริปรุ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงศรรัตน์ จันทศร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงนงนภัส โพธิเกษม

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงเมย์ธาพร พิมภาสร้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงพรวิภา สิทธิประเสริฐ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ไพรวิจารย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๐๙ เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์
พลไชยาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงพรรทิกา ทูลสันเทียะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เลือนสันเทียะ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๒

นางสาวดาหวัน สิงห์รักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๓

นางสาวสุนิสา โกฏสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๔

นางสาวศศิประภา แซกพุทรา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๕

นางสาวอัจจิมา ช้างสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๖

นางสาวปยวรรณ ดิษฐี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๗

นางสาวภัทรวดี พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๘

นางสาวสุนิสา แส่สันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๑๙

นางสาวปาริตา ไชยเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๐
นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๑

นางสาวแพรวา อินจันทร์ตระกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๒

นางสาวเกศิณี ธนาภิวัฒน์สกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๓

นางสาวศศิกานต์ โถมกำปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๔

นางสาวนิภาวรรณ ตะสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๕

นางสาวปนัตตา เพ็ญพลกรัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๖

นางสาวณัฐวดี ดีไพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๗

นางสาวนลนีย์ บุญด่านกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๘

นางสาวศิริลักษณ์ คชเรนทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๒๙

นางสาววริสรา ภูจำนงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๐
นายบุญทัน ขอจรกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๑

นางสาวภัสสรีวัณณ์ อำสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๒

นางสาวรจนา ขิงสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๓

นางสาวพิมรพัฒน์ ควรสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๔

นางสาวนลินี พาขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๕

นางสาวชิดชนก ชอบสะอาด
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๖

นางสาววิชุลัดดา สำรวย
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๗

นางสาวเบญจพร ขันสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๘

นางสาวภูริชญา สีแหล้
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๓๙

นางสาวลลิตา จงคลาดกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๐
นางสาวชลดา เพิมสันเทียะ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๑

นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผังฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงทัศนียวรรณ ม่วงเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปุยกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายวิวรรธน์ ลักษณาครบุรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิงสำโรง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงณัฐพร เขตสระน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงตวงทอง โมราสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงปณิธาน มุ่งเขตต์กลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์ทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ชิดครบุรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๒
นางสาวสุพรรณณิกา ซากระโทก

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๓

นายพันธิศักดิ

์ ์

งบกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๔

นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๕

นายเจษฎา ตาชูชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

เจียมกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๗

นายธราวุฒิ หุ่นกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๘

นายอติชาติ แต้มกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๕๙

นายอภิวัฒน์ บุญพรรณพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๐
นายธราดล รอดกระโทก

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๑

นายวีระพล ดอกสันเทียะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๒

นายผดุงเกียรติ ใหญ่กระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๓

นายธัชพล สอดกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๔

นายธีรภัทธิ

์

หมืนประสิทธิ

่ ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๕

นายนักรบ ทับจังหรีด

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๖

นางสาวชลธิชา เลียบกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๗

นางสาวญาณิศา หุ่นกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๘

นางสาวอารยา อ่วมกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๖๙

นางสาวกฤษณ์ธิดา หอมกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๐
นางสาวกฤติมา แสงจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงสายสมร พลโยธา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ภานอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ขันอาสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงศิริพร สารนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๖

นายณัฐชา สวะรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๗

นายกิตติภูมิ อาศัยนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๘

นายเจษฎา กระชอนสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๗๙
นางสาวกฤษรารัตน์ สุขบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๐
นางจินตนา สาสีดา

๐๓/๑๑/๒๕๐๒ โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๑

นางสาวนำฝน เวหล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๒

นางสาววิไลพร มะชิมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๓

นางสาวอภิวันท์ สง่าแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๔

นางสาวธนพร ทับแสนหวี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๕

นางสาวประหยัด โคตรแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๖

นางสาวมัณฑนา ทองนพคุณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๗

นางสาววรรณวิสา รูปจะโปะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๘

นางสาวธิดาวรรณ ปรีชาวงศ์สกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๘๙

นางสาวกรวิภา บุญทะรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๐
นางสาวจิราวรรณ แก้ววิจิตร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายณัฏฐ์ วาจาจิตต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงศิริภัสสร รอดสุวรรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงพิชยา ศัตรูพินาศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันลิมมะดัน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยสงโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงปรายฟา เจริญชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ปลอดภัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายปยะวัฒน์ นิลกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงรวิภา ศรีสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีสัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปลังกลาง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายสรศักดิ

์

เหมือนด้วง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงสิริ ปญญารัตนรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงวิไลพร สวัสดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงจิรนันท์ โกนสูงเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงวริศรา เปรียมพิมาย

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงนภัสสร ศรีอภัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงรัชนีกร กลอนกลาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงกุลจิรา บ่วงกระโทก

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงจิราวรรณ สิงห์จันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงพัชรี เพ็ญกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จงกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ รุ่มเริง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จงสุขกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงอาภากร เนียมกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงปนอนงค์ จงกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงธนิกานต์ น้อยนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงปยฉัตร จำปาโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงนราทิพย์ ผันเขียว

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปลืองกลาง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงทิพากร ขอแรงกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงปณิตา เผยกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงจุติรัมภา ชีพเมืองปกษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๑ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๕

นางสาววิไลวรรณ เบียดกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๖

นางสาวดวงกมล ศิริทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๗

นายไพศาล วงษาไชย
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๘

นางสาวศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๒๙

นางสาวพิมพิณี แก่นโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๐
นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๑

นางสาววิลาวัลย์ ชะนะโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๒

นางสาวศิริลักษณ์ แตงกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๓

นางสาวสุพรรณี ขอสินกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๔

นางสาววรรทนา กันดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๕

นางสาวรัตนวดี เบ็ญจมาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๖

นางสาวจันทิมา ปลังกลาง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๗

นางสาวนันทินี สิงห์นอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๘

นางสาวเวณิกา ปลังกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๓๙

นางสาวชนัญชิดา ชูคงพะเนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๐
นางสาวนัฏภรณ์ ประวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๑

นางสาวชุลีพร โชติกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๒

นางสาวอัมพาพันธ์ เชือมจอหอ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๓

นางสาวนริศรา จอหอนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๔

นางสาวศศิประภา เย็นใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๕

นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๖

นางสาวบัณฑิตา จำกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๗

นางสาวชลธิชา จงเหนียวกลาง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๘

นายชานนท์ กองสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๔๙

นางสาวสุนิสา พูนฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๐
นางสาวนันทวัน สุขเขียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๑

นางสาวสิริลักษณ์ หาญบุณนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๒

นางสาวสุธิตา สุรารักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๓

นางสาวสุธิตา จงเจริญสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๔

นายชัยยา เข็มสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๕

นางสาวเกศรินทร์ วิชาระโช
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๖

นางสาวลาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๗

นางสาวปาจรีย์ เยืองกลาง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๘

นางสาวกาญจนา แจ้โพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๕๙

นางสาวทิพวรรณ ตึงพันธ์

๋

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๐
นายชัยฤทธิ

์

คิดรอบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๑

นางสาวปยฉัตร ชัยชนะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงชัชนก ขอรวมกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงไอรยาภรณ์ ประวัติกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงกาญจนา มะโนภัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงกชกร หาญสงคราม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แย้มโคกสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายศิวกรณ์ อัครชัยตระกูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๘

นายอำนาจ ย่ามกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายปริญญา จงสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงอทิตยา กลกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรช้าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงโชติวรรณ สินปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงยุวดี ช่างกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงอารยา ภูผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายสรนันท์ จันอุด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร หาญสงคราม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๘

เด็กชายอนาวิล สนคงนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๗๙

นางสาวจันทกานต์ รอดกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๐
นางสาวศศยา จันทร์พิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๑

นางสาวแสงนภา จะชาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๒

นางสาวกชพร อ่อนฉำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๓

นางสาวปภัสรา มากสุทธิปาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๔

นายชัยรัตน์ อารมย์สวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๕

นายสหรัฐ ศรีหาวัตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๖

นางสาวสุกัลยา จดกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๗

นางสาวสริญญา คำนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๘
นายกฤษฎิชญานันท์

์

จันทร์โท
๒๗/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๖๐/๔๒๘๙

นายเฉลิมพล รัตนจรัสโรจน์
๑๗/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๐
จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถำกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ไกรอำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายทีปกร แก้วกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายพัชรพล ไพรงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงสุชาดา ศรีอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงธารทิพย์ หิงสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา เหล็กกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ห้องแซง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงรัตนาวดี อาปะหุน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงจิราพร
อำนวยวิทยานันท์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายขจรเกียรติ ปุกสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายณัฐพล การสวน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงกรกต ผาสีดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงปรัชญากร คำเฮียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงมนฤทัย ใจชอบงาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายกรณ์ดนัย โสนรินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายพีรทัศน์ รัตนวิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงนุชรี บุญนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงรุจนา ชิดนอก

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา กกกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร ภู่นอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงชฏาพร ชิดนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก วัดตะโกโคก  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงชฎารัตน์ ศรีคำภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงแทนหทัย โคตรสมบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๔

นางสาวพัชฎาภรณ์ เจริญรอย
๐๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงปยดา มาสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๖

นางหทัยชนก ทำสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๗

นางสาวญาดา พจนา
๐๖/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๘

นางสาวทัศนีย์ รัตนวิชัย
๒๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๑๙

เด็กชายวรพจน์ เพชรนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายสุริยวัฒน์ ดุ้งกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๑

เด็กหญิงศิริพรรณ จ้ายนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา เผือดนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงอารียา โชคพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี สระแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สาดอนขวาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พยัคมะเริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๘

นายนครินทร์ แสงสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๒๙

นางสาวสุภัทศรา เสาพะเนาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๐
นายสุธิราช เถือนสันเทียะ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๑

นางสาวณัฐกานต์ รัตนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๒

นางสาวศศิธร ราชาดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๓

เด็กชายวรพจน์ นาคพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายวราวุฒิ เหมือนด้วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายอนุรักษ์ หวังแววกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ กาญจนขจรศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายธเนศ สว่างอัมพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายเชษฐา มหาสาโร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงวริศรา ข้องนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ดอนเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงศศิวรรณ ดอกคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงอัญชลิกา แก้วกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงลลนา อยู่พิพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงอัญชลี เครือกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงกิตติมา สืบเสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พลจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงนาตาลี ไซเบค
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ราชกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงพรหมพร พรมจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงมัณฑนา เสนนอก

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงสินสุรีย์ รักชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงดลธร นัดวาที
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายณัฐดนัย สมัครการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงจินดาทิพย์ ประคองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงวริสรา หวังล้อมกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปานมน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงทัตพร ขวัญชมภู
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี เครือนำคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใจรุ่งวัฒนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๒

นายปณชัย ศิริเกรียงไกร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๓

นางสาวจันทกานต์ ฉัตรทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๔

นางสาวญาติมา เปรียงกระโทก

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๕

นางสาวพรพรรณ แก้วกันไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๖

นางสาวแพรพรรณ สัยวุฒิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๗

นางสาวธรภรณ์ ราสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๖๙

นางสาวธีรดา แมบจันทึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๐ นางสาวประกายจันทร์
เกรียมมะเริง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๑

นางสาวกัญญารัตน์ เงินสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๒

นางสาวพิชชาพร โพธิแสง

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๓

นางสาวชัญญา เกตุฉัตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๔

นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๕

นางสาวอลิษา ขุนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๖

นางสาวกะนิฎฐา ทิพย์ภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๗

นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๘

นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๗๙
นางสาวพลอยวรินทร์

นวลจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๐
นางสาวอนัญลักษณ์ กลองประยุทธ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๑

นายธราภูมิ ดวงนิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๒

นายรัฐกร ชาวสวน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๓

นางสาวอรพรรณ ทองนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๔

นางสาวกรรณิการ์ ดอนจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๕

นางสาวชนิชา สุขตะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๖

นางสาวนิรุชา พชรอุบลรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๗

เด็กหญิงรัชนี นาคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๘

นางสาวขวัญชนก เดชดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๘๙

นายภาณุพงศ์ ชัยชิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๐
นายชัชวาลย์ กันโม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๑

นายกิตติภูมิ เปรียงกระโทก

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๒

นางสาวจุฑามาศ ทัศน์นิยม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๓

นางสาวศศิกานต์ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๔

นางสาวศิริลดา อุตคุด
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๕

นางสาวธีริศรา บุญเอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๖

นางสาวอารียา วงษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๗

นางสาวปฐมาวดี เครือศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๘

นางสาวจิราพร โสดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๓๙๙

นางสาวกาญจนา พรมจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๐
นางสาวทัดทอง จอสูงเนิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๑
นางสาวปภาวี ทาอิม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๒
นางสาวพิมลพรรณ ทะรังศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๓
นางสาวสิรีธร มาดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๔
นายสหรัฐ จันทรินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๕
นางสาวเจนจิรา วะภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๖
นางสาวมานิตา สีชาวนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๗
นางสาวปาจารีย์ คชสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๘
นางสาววนิดา คงสมบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๐๙
นายธนดล จำเริญดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๐
นายมหาราช ตะคร้อสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๑

นางสาวจรรยา คัมภีระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๒

นางสาวปยะฉัตร ประทุมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๓
นางสาวพิมพ์ธกานต์ เลิศประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๔

นางสาวสุกัญญา เพ็งศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๕

นายธนบดี เงสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๖

นางสาวกิดาการ มนเทียรอาสน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๗

นางสาวประภัสสร ขันทะเสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๘

นายชนุดร ศรนิยม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๑๙

นายสมศักดิ

์

เดือนงามจริง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

เรือนจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๑

นายอัจฉริยะ สุราภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๒

นายศุภวิชญ์ จันทร์น้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๓

นายนฤนาท บัวอุไร
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๔

นายศตวรรษ ครองสระน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๕

นายตะวัน ศรีเวียง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๖

นายนภสินธุ์ ชาลือ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๗

นายสิทธิชัย เจริญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๘

นายจิรวัฒน์ ธีรเศรษฐ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๒๙

นายทัฬหภูมิ เกตุกูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๐
นายนิธิพัฒน์ โพธิสุภาพ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๑

นางสาวดวงกมล ใหญ่สูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๒

นางสาวอารียา ปลูกจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๓

นางสาวปยนุช ก้อนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๔

นางสาววรรณวิษา วงษ์สว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๕

นางสาวสุพัตรา กลินจันทร์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๖

นางสาวอารียา เจียรวัฒนนุกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๗

นางสาวจารุวรรณ แก้วใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๘
นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๓๙

นางสาวมนัสวี เหมือนสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๐
นางสาวจุฑารัตน์ น้อยหา

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๑

นางสาวนิรมล ชารีผาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๒

นางสาวปาลิตา นิติโย
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๓

นางสาวสุดารัตน์ อำมาตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๔

นางสาวสุรัชฎา พะวอนรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๕

นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๖

นางสาวรักตาภา คตพเนาว์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๗

นางสาวจารุวรรณ เขียวบ้านใหม่
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๘

นางสาวชฎาพร พลจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๔๙
นางสาวนริศราภรณ์ ชนวาป

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๐
นางสาวนันทวัน แช่มบัณฑิตย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๑

นางสาวปทมวรรณ กาฬสินธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๒

นางสาวมณฑิชา เกษโกศล

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๓

นางสาวสโรชา ถมกิง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๔

นางสาวสุทธินี พิลานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๕

นางสาวสุพัตรา ศรีใส
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๖

นางสาวสุภาพร ทองปาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๗

นางสาวกัญชพร ประไพจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๘

นางสาวนภัสพร บุญสนิท
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๕๙

นางสาวสุจิตรา คมอนาเขต
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๐
นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๑

นางสาวอัจจิมา เรืองสมุทร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๒

นางสาวกวิสรา โนนดอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๓

นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๔

นางสาวสุธินันท์ ยกมณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๕

นางสาวสุธินี ยกมณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๖

นางสาวอารียา วงศ์เจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๗

นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๘

นายกฤษฎา งามทับทิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๖๙

นางสาวพรหมพร แซ่จอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๐
นางสาวอินทิรา แ่ก้วอาศา

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๑

นายจักรพงศ์ รอดดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๒

นางสาวกานต์ธิดา เกิดปญญา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๓

นางสาววรรณพร พรหมมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๔

นางสาวพิมชนก หรังกิจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๕

นางสาวกชกร วาสุเทพรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๖

นางสาวปยะฉัตร หนูขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๗

นางสาวสุกัญญา ไชยะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๘

นางสาวอโรชา แก้วสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๗๙

นางสาวพรฑิตา ปะตังเวสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๐
นางสาวภคพร ลิมปญญาเลิศ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๑

นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๒

นายเสฏฐวุฒิ ตรีวิมลโอภาส
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๓

นางสาวประภัชสร นามลาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๔

นางสาวอชิรญา ธรรมจารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๕

นางสาวอรุโณทัย กลินหอมโสภณ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๖

นางสาวสิตานัน พันธวารี
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๗

นางสาวปาณิสรา รัตนชัยวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๘

นางสาวสุกัญญา บุญมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๘๙

นางสาวอาทิตยา คิดกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๐
นางสาวเมธนิยา อัยลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๑

นางสาวอริสรา ใบบัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายชญานนท์ ชนะภักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายพงศกร รายพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายก้องเกียรติ หมันสาร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายพิพัฒน์ มาระตา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๖

เด็กชายสมศักดิ

์

เปรียมสุข

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงจิรัศยา อังคณานนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงจิราภา ใจเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ลิยีเก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงสาวินี บุญกำเนิด

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงวราพร คมพิมาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๒
นางสาวจิราพร หาพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๓
นางสาวอาทิตยา ชัยศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๔
นางสาวจารุวรรณ ในทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๕
นางสาวเฟองลดา สงสุแก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๖
นางสาวอารยา ปนะเต

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๗
นายอาทิตย์ อาศัยปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๘
นางสาวนุชรินทร์ ดาทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๐๙
นางสาวอังคณา พันธเสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๐
นายนนทกร อยู่โยธา

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๑

นายชินวัตร ยางนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๒

นายภูวรินทร์ ปองพิมพฺ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๓

นางสาวนริศรา นาคพะเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๔

นางสาวสุภิญญา อินทร์ประจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๕

นายอรรตพร หน่อสิงหา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๖

นางสาวสุภาพิศ อินทร์ประจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๗

นายเกริกเกียรติ จ่ากลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๘

นายวุฒิชัย อุ่นมาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๑๙

นางสาวรุ่งทิวา คลังพิมาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๐
นางสาวไพลิน โฉลกกลาง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๑

นางสาวศุภานันท์ พูนสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๒

นางสาวนิตยา ฝมือสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๓

นางสาวเสาวณี เหล่าวานิช
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๔

นางสาวขวัญเรือน โคกสูง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๕

นายธีรพัฒน์ มลัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๖

นางสาวกันนิกา มานะเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๗

นางสาวนัฐวรรณ ทองธรรมรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๘

นางสาวศิรินภา จันทร์แก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๒๙

นางสาวสุดารัตน์ หน่อสิงหา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๐
นายวิญู จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๑
ว่าทีร้อยตรีปาริชาติ

่

ศรศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายกิตติกรณ์ พัศดุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๓

เด็กชายวรากรณ์ กระจกเงา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ เดชพลมาตร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงศุภัชญา นิรันดรธรากุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายเมืองมนต์ คลืนพลกรัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงชลกร พินิจไชย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงปยะดา แสงส่อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ มูลลิสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงจารุศิริ วุฒิไวย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี ราศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงรุ้งนภา อัฒจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๔

นางสาวเรฬกา กระจกเงา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๕

นางสาวปยะดา โหมดตาด
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๖

นายพีระพงษ์ อาจองค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๗

นางสาวรุจิรา ลมสระน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๘

นางสาวรัตนาภรณ์ แทนพลกรัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๔๙

นางสาวสมฤทัย รักษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๐
นางสาววรรณภา เรือนใหม่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๑

นางสาวณิชานันท์ มันเจริญ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๒

นายวิมล ตังไว้

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๓

เด็กหญิงธีวรา ซุยปุก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงสุนารี บินกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงอารยา จงปลูกกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา พิมศร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๗

นางสาวสุกัญญา นนทผ่องศรี
๒๐/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๘

นายจักราวุธ วิจบ
๐๒/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๕๙

นางสาวมาเรียน สุนทรผอบทอง
๐๕/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๐
นางสาววิรัญญา ชันกลาง

้

๐๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๑

นางสาวเอือมพร

้

โนกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๒

นางสาวลัดดาวัลย์ หึงขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๓

นางสมพร มนปาน
๐๔/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงธัญชนก มูลทองหลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๕

นางบุญสม เซ็นกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วัดโนนมะกอก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๖

นางบุหงา โบงูเหลือม

๒๓/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วัดโนนมะกอก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๗

นางสาวสายธาร แก่นกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๘
นางสาวปรียาวรรณ คล้ากลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๖๙

นางสาวธารทิพย์ โพธิกลาง

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๐
นางสาวศศิธร เกษรจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๑
นางสาวพรรณประภา

นาหมืนไวย

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๒

นางสาววาสนา กุนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๓

นายสหัสวรต ญวนกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๔

เด็กชายอาทิตย์ หวังรายกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายจตุพร ฆ้องชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ เสาหงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงชลธิชา บัวกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงเหมือนฝน ประจวบกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงขันทอง กระทุ่งกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงณิชาดา เวกสูงเนิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงกาญจนา จงแจ้งกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงวีนัส ทะมะรมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงสุรภา ขอหาญกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลังกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๕

เด็กหญิงชลิตา ขอเอือนกลาง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงช่อผกา กาละพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๗

นางสาวพรไพลิน พูนศิริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๘

นางสาวชลธิชา มุ่งภู่กลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๘๙

นางสาวธิดารัตน์ จุลกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๐
นางสาวอรอนงค์ แพนลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงชญานิน กมลกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงเกศกนก หวังสระกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เหมือนจอหอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงสุนิษา แก้วตะพาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงสินีลักษ์ เคยพุดทรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทรวาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๗

เด็กหญิงวิภา จ่ายก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๘

เด็กหญิงเทวิกา นกกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายธีรภัทร ไหมเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายชัชวาล รามสันเทียะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงพรชนก ชืนนอก

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงทัตพร ห้าด่านจาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา พึงนำ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงจิราพร จิตจันทึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ จุลเกาะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา หมันตลุง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงวาสนา ใยโพธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงสุภามาส สมมารถ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายสุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายจักรินทร์ น่าชม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๑

นางสาวชนินกานต์ มาลา
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ชูจอหอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ ชะรากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงชุติมา มุ่งห้องกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๕

เด็กหญิงทัศศิริ นันตะโน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๖

นางสาวลัดดา นาดีด่านกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๗

นางนิภาวรรณ ดวงดีแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา ยศเตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงสายฤทัย เชือเดิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงวิมลวรรณ เน็ดพุดซา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงดารณี ไชยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุรยาตร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงชลธิชา นนทะเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๔

เด็กหญิงวริสรา ดำสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงวาสนา เลาะกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงอภิญญา พรมบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๗

เด็กหญิงปรารถนา อุปนันท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๘

เด็กหญิงนิภาพร เกตุสิตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงสโรชา หลุยจันทึก

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แผนพิมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายกฤษณะ จันทร์วงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๓

เด็กชายจักรพันธ์ ครึนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงอัมราลักษณ์ เหล่าสิงห์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายวิโรจน์ ไกรทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายประทักษ์ มูลทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แววสีนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์วีระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ จันตระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุนิสา สวัสดิแสน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงอลิษา พานพุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ ขุนเทียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงวนิดา มะลิสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ กินกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๕

เด็กหญิงสิริบูรณ์ สารบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงนราพร วระวิสัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายบุรินทร์ ศรีอาภรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๘

นางสาวนิรมล แซ่แต้

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๔๙

นางสาวฐิติพร ขวัญชมภู
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๐
นางสาววาสนา กมลรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๑

นางสาวอธิตา สมงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๒

นางสาววราภรณ์ บุรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๓

นายอนุวัฒน์ ทวนพรมราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๔

นายไวยาวัฒน์ เกษตรสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๕

นายศิวกร ขับผักแว่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๖

นายชัยสิทธิ

์

บุญศรีภิรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๗

นายสุธี ฉวีกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๘

นางสาวสิรีธร คามากลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๕๙

นางสาวสมหญิง ปกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๐
นางสาวพรนิภา ก้อนจันทึก

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๑

นางสาวณัฐฐา ฝอกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๒

นางสาวขวัญจิต ยุวัฒนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๓

นายภัทรพงศ์ แพทย์สูงเนิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๔

นางสาวสโรชา ยามดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๕

นางสาวสุดารัตน์ ดีทองหลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๖

นางสาวพิมพ์ลภัทร ไหมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๗

นางสาวเอนธิตา หัสดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๘

นางสาวสุภาพร นาถมทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๖๙

นางสาวณัฐฐินันท์ สุคนธสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ รักไร่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ อ้นเนียม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายฉัตรระวี สีหานาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายทักษิณ สมันกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายยศกร หมันเสมอ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๕

เด็กชายวรเมธ สมสีแสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงกฤติมา มะลัยทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ทิพยวัตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายคามิน สว่างจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สานคล่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงฉัตสุดา สระพิมาย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงภัทรพี เจนไพร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงวีรยา ท้องพิมาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

ศรีสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ หวังกกกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ พวงพิมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๖

เด็กชายปยะ หิวพิมาย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

งามกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๘

เด็กชายอภิโชค พลวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หงษ์ขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงฐิติยา คลอพิมาย

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงนภาพร เสริฐกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงปยะธิดา สังข์ทองหลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เนือนา

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงอลิษา เคนจันทึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

โผนพิมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายเจษฏากร วงษ์กระสันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายชัชวาล ปญญาแจ้งสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายพัลลภ กังจุ้ย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงญาโณทัย สาลีผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงสกุลรัตน์ อาญาเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงอลิสา นากุดนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ตีบกลาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายศักดา พันสำโรง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๔
นายโสภณ สีทน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๕
นายภูวนาถ สานคล่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๖
นางสาวพนิดา หมันธุระ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๗
นางสาวภานุมาส หมอทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๘
นางสาวณิชาภัค ช่วยพิมาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายธนาวัฒน์ สีภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายอิทธิพล พลเเสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงจอมขวัญ ศรีหาบุญทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๒

เด็กชายธวัชชัย พันไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สาลาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายเกริกเกียรติ คามปะใน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงสุภาพร ปดตาเนนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้หอม

๑๓/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา ลวกไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ คะเรรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๑๙

นายธนากร คำศูนย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๐
นางสาวจิราภา สินปรุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๑

นางสาวณัฐชนิดา ศรีจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๒

นางสาวสมฤทัย ชินวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๓

นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๔

นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์หาแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๕

นางสาวทัศนีย์ นันกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๖

นางสาวปริยาภรณ์ มูลราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๗

นายศราวุธ ผาดจันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๘

นางสาวปาริชาติ สีหามาตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๒๙

นางสาวนริศรา สร้อยทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๐
นางสาวจุฑามาศ แซ่ตัง

้

๒๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๑

เด็กชายจิรเมธ ทะรุณรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงเมธาวดี เสนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงจิราภา เสริฐครบุรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชูรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายดำรงพล รักษาภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายอดิศร จันคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายอดิเทพ จันคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายสิทธิชัย โพธิทอง

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสนามาตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงสุปะวีณ์ โพธิขำ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงการเกศ ต้องถือดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงอัญมณี หงษ์คำมี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา วัดเขว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงนรัสยา แกสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๔

นางสาวอาทิตยา เขียวมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๕

นายปรัชญา แก้วโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา พิศนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๖๐/๔๗๔๗

นางสมสะไหม พุ่มจัตุรัส
๒๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๗ / ๑๓๗

้
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