
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕๒,๖๕๕ คน ขาดสอบ ๑๒,๔๓๑ คน คงสอบ ๔๐,๒๒๔ คน สอบได้ ๓๒,๐๖๑ คน สอบตก ๘,๑๖๓ คน (๗๙.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

นายณัฐกร โหล่คำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

นางสาวสไบทิพย์ แพวกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กชายพรชัย สามารถ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กชายชัชวาล อุดมพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กชายพวรัตน์ ภูรินันทน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖
เด็กชายเอกอัมรินทร์ ฉิมโพกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กชายจตุพล ปตภัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

นายทองธนา ทองสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงปราณี ศิลากุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

นายปฎิวัติ บุญตา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา คงทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

นายดำรงศักดิ

์

พันธมาศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กชายณัฐพล บุปประกอบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

นายพิสิฐ มาตรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายอัครพล มีทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กชายบุญญเดช ศรีสุนาครัว
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงอัญชลี แพวกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงสุมาลี หม่อมขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

นายกรกฎ เรืองรัตนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กชายธีรภัทร พรมสุรินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กชายมนู ยังพิมาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงวาสนา สีม่วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงกัญฑิชา จาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา แคลนกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา ส่งเสริม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงปยะดา พรมประดิษฐ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงชนาเนตร หนูคล้าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

นางสาวอภิญญา สมเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงวิมลภา ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กชายภราดร กรรณเทพ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กชายเทวราช ภูมิโคกรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กชายอุสรา ปดถาวะโร
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี สีดำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กชายศรุต อิมทะเล

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงนิชานาถ สุดสายเนตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ขอแต้มกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กชายวรพล แซ่เล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายมานะ เปลืองกระโทก

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายเจษฎา โงนรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงสุภัทรา ชมคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงสุภัสพร ชมคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงนลินี ลำพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงปฏิพร สชัยราช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงอำภาพร อาษาภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงแพรวา จำปาหอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายณัฐวุติ บุปประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดมดัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาโสภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงพรนัชชา พุดฉิมพลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กชายธนาวิน เดชพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงดวงกมล ใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กชายอมรเทพ ยอดนครจง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กชายธนกฤต ลิกุมาหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ขำพิมล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายพีระพัตน์ บัวแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงวรรณญา อินฐประภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงสิริวิภา ธงยอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายจิรพงศ์ กลินเพชร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงวิกานดา ขึนสันเทียะ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงธนวรรณ รอบคอบครบุรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงศิวภรณ์ มาสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กชายมนิตย์ จันทร์กระจ่าง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลาภเหลือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงมัณฑนา เผือนกระโทก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงธนพร ไชยธงสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กชายชรินรัตน์ ระหาญนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุวัฒนานันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ แพรวกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กชายนฤเบศ คงทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มพิกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงสุวิชญา คองกิงเพชร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงภัทราวดี นิมทะเล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงเบญจพร บุญบำรุง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงปณิตา กระพือพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา แสดใหม่
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายปวริศน์ เทียงโคกกรวด

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงมรรคกุศล แสงรอด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กชายปรัชญา ภูรินันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายกิตตินันท์ โรมเนียม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงตะวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงณัฐสุดา จาบทะเล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายธันวา อุดมดัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ พันธพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงไพรพรรณ แสงสระคู
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงอัญชิสา ทองอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงดวงดาลัด พลัดเชือนิล

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงพรเงิน เวชกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงขนิษฐา บัญชาพิทักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บวชขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พักละ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กชายยุทธภูมิ สายเนตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงดวงฤทัย หิรัญชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงอรัญญา ฉิมโพธิกลาง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พิณพิมาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงศิริพร หม่อนกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงพรธิมา ถาริวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงสุชานาถ เมืองแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ไตรผักแว่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงอ่อนตา ทองเอียด
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณมาลี

โทไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงรัตติชล โพนทัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กชายวิทวัส พุฒศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงชุติมา เคลือนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงรัตติกาล พรมสุรินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงนัทธมน ปกสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ หาวิธี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กชายอภิชัย เชือช้าง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายสิทธิโชค บุญมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กชายธนากร บุญโนนแต้
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายฉัตรมงคล ลานอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ยมศรีเคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงณัฐชา อุดมศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา จริยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล มะโนมัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖
เด็กหญิงกัณฑกาญจน์

ศรีวิชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กชายพนมทอง ศูนย์เจิม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กชายธีรเดช ปจภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กชายบวร มารบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายเจษฎา ชัยชนะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงรัตนาพร อาจหาญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายพงศ์รวิชญ์ ชัยพงศ์อนัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงพลอยลิน ทำดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงฐิติพร ศรีสุนาครัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ คนกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสงสระคู
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงธนาพร อาจกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงชลิตา ทำสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายคณพศ แก้วมะดัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงวรรณภา เงินศิลา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จารุพรสิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงศราวดี ศรีนิลพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงมลิษา นิลบัวลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

นางสาวอรนุช พงศ์ศรีเพียร
๐๒/๐๓/๒๔๙๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

นางสาววาริสรา แก้วสุวพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

นายปานเทพ อินทร์โคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางสาวพรทิพย์ บาดขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

นางสาวพัชรินทร์ กาลอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๓๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

นางเจตนิพิฐ สกุลโรจน์วิชญ์
๑๐/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

นางจิราพร พานสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาวศศิวิมล ปานะบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาวนวรัตน์ ทองกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

นายวชิรวิทย์ อินชนะ
๒๕/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางพิมใจ สงวนศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายอติมา ไชยนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กชายปยวัฒน์ โมทะจิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายปตถยพล ละอองศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงวิสสุตา จันทรักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงอินทิตา ศรีไกรเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กชายธวัชชัย สุวรรกูฏ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

รืนบุญ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กชายเจษฎา กล้าหาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ผาสุขอนันท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ปมทองหลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕
เด็กชายมูฮัมมัสอารีย์ ฉิมชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงสวิตา สนิทชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงกัลธิมา ภูมิชัยโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงนริศรา พันธุ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายภสุ สระฏัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงณัชชาภัทร แก้วเทศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กชายวุฒิชัย แจ่มใส
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายติณณภพ สาทสินธุ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงชลิกา แพงคำตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงอรพรรณ เดชารัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงสุภาพร บุญประสาท
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงปริชญา ทองเปยม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงพรพิมล ช่างทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กชายปุณณพัฒน์ ถาดครบุรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กชายภูษิต ยะสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงอาทิตยา บุกสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กชายวัชรินทร์ ลายเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายพันกร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา นรานอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงภูชิตา ฝานสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายเจษฎา เอ็นดู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กชายปภังกร บลลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงวิมลศิริ พูนสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กชายอนันท์สิทธิ

์

แมวมังมี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุทธิสรสัมพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล นวลกิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงกชกร อิทธิเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงธันยภัทร ลับไพรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงชลธิชา เฉลียวไว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงพีรนันท์ พิมพา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงมินตรา แสนสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายวรรษชล จีนร้าย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา มูลมาตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงเกตมณี วงศ์ขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มพุดซา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายชัยณรงค์ มาดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายธันวา ขุมทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กชายปรัชญา แสนคำภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงริลาวรรณ ลิมสุวรรณ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงเธียรนรี แย้มพุ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ'

วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายชุติพนธ์ สืบสำราญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายฐิติกร นิมิตรเกาะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงณัฐธาดา อินอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปณิดา ทรัพย์โภคี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงกัญญาณี เอียมแท้

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงกีรติ รักศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายชยานนท์ ทะยอมใหม่
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงปณิตา บัวครบุรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กชายพีรกิตต์ ชนะทะเล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงภัทธ์ธิดา ฉิมพระราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงกนิษฐา ท้วมเลิศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายนพรัตน์ แปนโพธิกลาง

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงนิชา ยิมแฉล้ม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงปนัดดา เอียมสอาด

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงวิจิตรา ภู่ภิรมย์วงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ นีพันดุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แจ้งจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงศุภกาญจน์ อินทรชิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บัวสองสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กชายสหรัฐ เสาวภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

นางนุชจรี ขวัญยืน

๑๘/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

นางอรวรรณ วุทฒิลานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

นางสาวจุฑามาส เรืองวชิรปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

นางสาวภคมน มณีเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

นางสาวปยนนท์ สารแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

นางสาววลัยญา เชยโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายมัฆวานต์ ลมงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กชายนวมินทร์ จิรบูรณทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖
เด็กชายเพชรศักดิสิทธิ

์ ์

ตาลพลกรัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายศิวกร ผ่านจอหอ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายภูติณห์ เต็มยศยิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายวรินทร เจริญสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายปรวรรตน์ คงดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายอรรถพร ชูรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ถุงทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เวชราภรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงสุภาณี ศรีษะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงพัชราภา วงศ์ธนสมบัติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงจุฑามณี สิทธิวิบูลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗
เด็กหญิงกัญญาพักตร์

พัดจังหรีด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงธนพร ชาญสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายพงศ์ภัท จันทะนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงธัญชนก ศรีเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายศุภฤกษ์ ปุลาเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายพิสิษฐ์ พิลาบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายชนาธิป คำผาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายธนชาติ โสดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กชายเกริกชัย นวลจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วิชชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายเปรมศักดิ

์

อนันติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคเสนีย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายวรวรรธน์ เนืองจากนาค

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กชายอัฑฒกร
กำพลานนท์วัฒน์

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงกนกกร ทรงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เสาร์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงกนกอร แก้วนิยม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงกมลพร ศรีวิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายกรกวี พวงขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายกรวุฒิ สุรนีรนาถ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงกฤตพร หอมกำปง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กชายกฤษฎิสิริ

์

นาคเครือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กชายกวินท์ จารุเนตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กชายกษิดิษ สิงห์แสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงกัญจนพร นาคณรงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แปวสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงกัญญาภัค โวดีด
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงกัลยา จันทร์พูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงกัลยา รุ่งสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

ปญญาณรงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายกิตติกร ลาวัลย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ หนูแหยม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิมกระโทก

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐
เด็กหญิงกิตยาติกรณ์ ยกบัตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงกุลณัฐ พรหมสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายขจรพงศ์ วิศณุนาฏวิภากร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงจตุพร ชูนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงจรัสแสง บัวเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงจันทิมา สกุลประสิทธิศิริ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงจารุพร ศรีเนตรกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กชายจารุเดช โมมขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายจิตรายุส์ สุขกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์คำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงจิรภิญญา ยืนยัง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ดำรงอัครกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พายุบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายจิระวิน เกตุชนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงจิรัชยา สุทธพจนารักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายจิรัฐพันธ์ จันทร์พรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กชายจิรายุ หลงจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ขันอาษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิชาฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายฉัตรชัย ฤทธิไชย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงชญาดา ศรีแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงชนกสุดา วงศ์ปุรนานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กชายชนะชัย วุฒา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายชนาธิป หมันทองหลาง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงชนิญา ชาวนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงชนิศรา ถาดตะคุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ครำกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงชลธิชา เสียนขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงชลธิดา เฉลิมกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงชลลดา ชำนาญสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายชัชชัย คุ้มวิริยะกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงชัญญาภัค จันทร์ธีระวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายชัยชนะ ปวนกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายชัยเจริญพล สินสมุทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายชาญนรินทร์ ชัยชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ชมชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายชินนพัทธ์ ลาดนอก
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมจารี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ อยู่อุ่นพะเนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายชีวานนท์ ดอกกระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

สินกมลชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขอพรกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมหิศักดิโสภณ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงชุติมา เมืองกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายญาณพัฒน์ โคตรสาขา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายญาณวรุตม์ ไข่แก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงญาณิศา หลวงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายฐาปนภูมิต์ ยิงสิทธิสิริ

่ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงฐายิกา วัฒนกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงฐิตาพร จอนเกาะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงฐิตาภา เกียรติคุณสิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงฐิติภรณ์ นาศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายฐีรวัฒน์ ด่านกองหมืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงฑิมาพร เครือเนตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายณฐกร ขาววิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายณภัทร บุญมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายณัชกฤช อัมพวานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงณัชชา สังเกตุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายณัชพล คชช้าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายณัฏฐนันท์ บุนนท์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงณัฏฐา ธรรมศร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมือนสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายณัฐชนน พรมวันดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กชายณัฐชัย ด่านกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร คุณชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา วาศวิท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองหมืนไวย

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘
เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์ ม่วงมิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฐนรี บัญชาพิทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชูศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฐพร ภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายณัฐพล เจียนมะเริง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กชายณัฐพล แถวเพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงณัฐพิมล ปญญาประดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ เทียนบาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงณัฐมณี วิปสสโนภาส
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงณัฐวิภา บุญนาจเสวี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงณัฐสุดา จินดามรกฎ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กชายณัฐิวุฒิ จันปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงณิชกมล ชังจอหอ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงณิศราภรณ์ จองทองหลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงณิศวรา ศรีสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงดลยา จันลิมมะดัน

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงดลฤดี เชียวนาวิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงดารารัตน์ เกลียวสีนาค
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงตวิษา ไซมะเริง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายต่อตระกูล แซ่ลิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กชายถวัลย์วงค์ ผิวสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กชายทวีทรัพย์ มีศรเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กชายทศพล ยกบัตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงทัศนียา ศรีชงัก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กชายทิวนันท์ ฝางเสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายธนกร ศรีวิศร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กชายธนกฤต นิธิศเกรียงไกร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายธนกฤต แหวนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายธนดล รายณสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ รอดเวียง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ อินจำนง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายธนภัฏ แจ้งหมืนไวย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กชายธนภัทร เจียกสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายธนมงคล มาพะเนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงธนวรรณ สังฆะมงคล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ วิไลแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายธนะรัชต์ โชติกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงธนัชชา กองสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายธนัทเทพ เสือกระสัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายธนานา วิชัยวัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายธนิสร ลีวัฒนกุล

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงธัญรดา ก้านแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กล้ากลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงธัญอารีย์ ปราณีตพลกรัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายธัญเทพ ยอดอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงธันยารัตน์ กว้างไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงธารนำ เพ็ชรพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงธิดานันท์ ปวงกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กชายธิวานนท์ น้อยกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กชายธีรพงษ์ ดีจันทึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายนครินทร์ เจริญดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงนนทิชา เกิดวิชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กชายนนท์ณภัส สติใหม่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กชายนพรัตน์ ศรีคัทธะนาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงนภัสกร ไทยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงนริศรา สงนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กชายนรุตม์ ประสงค์สุธน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กชายนฤนาท วิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ รัตนกระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงนัฐลดา คุณชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงนันท์จิตรา ธงกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงนิติกาญจน์ ปญญารัตนรักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงนิธิวดี แห่งสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายปการ ศิลปศร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงปทิตตา
กิตติเวทยานุสรณ์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงปนัดดา พลศรีรังษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายปรมินทร์ โสภาคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายปรรณวัฒน์ มลิวัลย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ใหม่โพธิกลาง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงปวีณวงศ์ ล่ากระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงปยธิดา มงกุฎกิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายปยนันท์ บุนนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงปยนาถ อนุเสถียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงปยะนุช เฮืองศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงปยะมาภรณ์ เฉียงพิมาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงปนชนก ปนเกล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงปนอนงค์ เพียแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายพชร สุรโยธี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงพชรพรรณ เมิมขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายพนัสศักดิ

์

กลินศรีสุข

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงพรธิตา อยู่รัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงพรธิษา ตัวอย่าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงพรรณรัตน์ แฝงเมืองครุธ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายพรเทพ ทองสนิท
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงพัทรชนิตา เนียมพรมราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กชายพันธการณ์ นาคทองสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงพัสน์นันท์
รัตนานนท์เสถียร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงพัสน์นันท์ เปไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีนอเนตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงพิมพรรณ วงค์วรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เต็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงพิมพ์สุภัค ม่วงพะเนาว์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายพิรภพ เชือจินดา

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายพีรภัทร เพราะพินิจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ถำพุดซา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญคำมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายพีระพล โฮอ์ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงภรณ์สุจิตรา อภิพลภคสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ยอดจะโปะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์นอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงภัทรสุดา เข็มบริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ไชยกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายภัสยศ เปากระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายภาณุภณ มีโพธิกลาง

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กชายภาธรณ์ โอมาตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายภูดิศ ประสงค์ดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายภูตะวัน อินทรทัต

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กชายภูมิ สุพยากรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายภูมิภัส พรหมพันธ์ใจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘
เด็กหญิงมัคณีญากรณ์

หวังกรุงกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงมาริษา ปานทะเล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงมีนา สีเกาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงมุทิตา นาคประสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงยศยา บุญเกษมชูโชติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงรภัทภร กองจะโปะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงรวงข้าว ปรุงโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงรัชฎา ประกอบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายรัชตะ ปร๋อกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ มณีรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงรุจิรดา ปวงขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงรุจีรัตน์ บวชกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงลลิสลา กังสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กชายลิขิต มุ่งเบียดกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดีสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงวนัชพร นามตะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงวรกมล อิมทะเล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายวรปรัชญ์ ศูนย์กลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายวรากร วงศ์อินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายวรายุทธ วิเศษรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงวรินทร กล้าแข็ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายวรินทร แบบกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายวรเชษฐ์ พันธุระ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กชายวัชรพล เพชรสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายวัฒนา ไอยรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กชายวันชนะ ภูมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายวันชัย สวัสดิวงษ์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ สวนหนองปลิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงวิจิตรา ซือชญาณ์ภักษ์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายวิทวัส จงท่องกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงวิภาวณี อาภาทิพยานุกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงวิมลศิริ เบืองกลาง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงวิราวรรณ เทียนแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ คงบุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายวิวิธชัย ประสพเงิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองเจริญธีรัช
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กชายศรราม บุญเทียม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กชายศรัณย์ภัทร เงินโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงศรีสุดา ทาท่าหว้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายศศธร เกลียววงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร มหัฌณพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงศิริกัลยา ปานสว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กชายศิริทรัพย์ คำสาริรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ก๊กพิทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กชายศิวกร สธนเสาวภาคย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายศุภกร จองรัตนวนิช
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายศุภกร ศรารัตนรากร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายศุภณัฐ นาคทะเล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายศุภวิชญ ชมทวนไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงศุภารมย์ โตม่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา อยู่ดีพะเนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายศุภโชค เจริญรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายศุภโชค แก้วพระพาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงสมฤดี ทองสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายสหศวรรษ อาบสุวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายสันติพล ประจันดุม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กชายสันติภาพ ชูชืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงสาริศา สว่างศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงสิริมนต์ เสาระโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชะโลมกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงสิริวิมล ศิริเริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงสิริวิมล สุดตาชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กชายสืบตระกูล โก้กระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา ปอยมะเริง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงสุชาวดี
เหลือมทองหลาง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงเกาะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงสุธิชา เจียมสุขนิรันดร์
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงสุธิมา ภูพิศุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงสุธิมา ศิริบูรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงสุธีกานต์ ผันผักแว่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สามารถ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา สิงห์สถิตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงสุภัชชาวดี สุวรรณภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเผ่าเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงสุภาวิตา กอยากลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงสุภาสินี สังทองห้าว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายสุรนันท์ กาฬปกษี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กชายสุรวิทย์ มุ่งดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายสุรเทพ หวลสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายสุวัฒชัย นวลศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงสุเมธินี มาหนองโดน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายอนรรฆวี โกเสยะโยธิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงอนิสา แซ่ลี

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายอนุกูล นัดกระโทก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กชายอนุชา ปาสาจะชูกิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายอนุชา พงษ์สุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงอภิญญา แสงอรุณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กชายอภินันท์ นรารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ นุ่นทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ พ่อตาแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงอภิลดา แซ่ตัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงอรกมล ใจกล้าหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงอรชร พูลแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ทรงชัยสงวน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายอรรถณรัตน์ ผลสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายอรรถพร สังเกตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงอรัญญา ไชยแสนทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงอริยา โคนกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงอลินณภัทร์ ภัทรวาดวิจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายอัครพนธ์ ดอกพยอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงอัญชนา ชมภูอาจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงอาจริยา จันทร์พิทักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงอารียา พัฒนจิตวิไล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงอิศริยา แคร่กระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ หมันการ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงเกลียวกมล ทูลสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงเกวลิน โมรานอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงเกสรา โมรานอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทาขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงเจนจุฬา คงพัวะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายเจษฎาพร เจนหัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กชายเดชดนัย เดียงสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายเดชสิทธิ

์

นัยวิกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายเดชอดุลย์ พร้อมสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายเดชาธร โหมดนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กชายเตชิต เชิดชูประสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายเตวิช พีรยากร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายเทวัญ ปนแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงเธียรญาดา เครือวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงเปรมฤดี เปดกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงเปรมิกา คำแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายเพชรภูมิ บ่อยกระโทก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑ เด็กหญิงเพชรแพรพรรณ

สง่าเนตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายเศรษฐา ศิลาทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายเสรีภาพ จันทร์เงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทกล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

นางสำรวย จันทน์หอม
๑๐/๑๐/๒๔๗๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

นางรพีพรรณ ผินกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗

นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติ
๒๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

นายสมศักดิ

์

จักสาร
๑๗/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงกชกร กรวยสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงกชมน เชียงใหม่
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงกฎชพร พงษ์ใหม่
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงกนกนิภา ชาญสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงกมนียา ขอนพุดซา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงกฤตาภรณ์ ภูมิผิว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ดีสงคราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายกฤษฎ์ พุ่มเมืองปก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายกษิดิศ ไชยรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

แอบจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงกัญจน์มาศ จันทรชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยนงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แขพุดซา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงกัณฑิมา เพียงโคกกรวด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปาละสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายกานดิทัต นามสุดตา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายกิตติธัช ทองเถือน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ วิทยอนันต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์ธีระชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงกุลนัดดา สูบกำปง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงกุลปริยา บุญถือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กชายก่อลาภ เนตรนางรอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายก้องภพ ประจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา อธิราชเทวินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงขวัญชนก อาจหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายคณาธิป ปอมกฤษณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายคณิศร เกตุแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายคุณานนท์ รัตน์สูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายจตุรภัทร ตรีรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงจารุมน สีทานันท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ พลสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงจิณห์วรา นนทชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงจิณัฏฐ์ตา ศรีอนันต์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงจิตรานุช คำศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงจิรกานต์ อาศัยทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ศิริเลิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายจิรภัทร จิตรจันทึก
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กชายจิรภัทร ประจิมนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายจิรภัทร ลาภจะบก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงจิรวรรณ อ๊อดจังหรีด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงจิราพัชร เพชรไตรรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมอไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงจีรกานต์ สิงห์หา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายชนะกันต์ ฦาชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงชนัญญา สกุลชาญทวี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงชนาภัทร กิจสมัคร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วประสงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงชยาภา เล็กสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กชายชยุต เทียนสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กชายชวนันท์ ขันแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทอนพลกรัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กชายชาญณรงค์ วังราช
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงชิดชนก ช่างเกวียน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ปกษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายชินถนิต กตบุญวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายชิษนุพงศ์ อุปทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงฌาญาดา วัฒนกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงญารินดา บ่มกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายฐกฤต ขุนโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงฐิดาวิรุฬห์ งามดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงฐิติกา สิริวัฒน์ธนบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงฐิติภัทรา ไหวพริบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์ศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มุกดาสนิท
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงฑิษาภัชร สันตกิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายณฐกร ไกรสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กชายณภัทร สรรพลชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงณภัทรรดา กอบบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงณยฎา ปายงูเหลือม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายณัชพัฒน์ ศีลธรรมดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายณัฏชนน พงษ์โพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายณัฏฐชัย พุทธวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ส้มจะบก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงณัฐกุล เฮมกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กชายณัฐดนัย คำลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนสุวรรณแสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงณัฐนรี ชัยศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนาพิพัฒน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หงสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงณัฐภร เดชโยธิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงณัฐวศา สุวรรณสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เชียวชาญ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชลพฤกษา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สังสนัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายติณณภพ พิณปรุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายทานุ กองแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ เพียซ้าย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงธนกมล โพธินอก

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายธนกร ทาแฮ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายธนกฤต รักพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายธนชาต นาสำแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายธนวัฒณ์ ยนต์สถิตย์กุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงธนวันต์ อินโมหมืนไวย์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายธนะเมศฐ์ ธนาศิริจิรสิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายธนาวุฒิ พิศวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายธนิตศักดิ

์

สงนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงธมนวรรณ กาศวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงธรกนก ศิริยุทธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายธราดล จันทร์อินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงธัญชนก บัวจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงธัญชนก สงวนจะบก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีทรมาศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยอดเพ็ชร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงธัญพร ศรีพลกรัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทร์ดาหัวดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงธันชนก ครองบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แข่งขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายธีปกรณ์ แทนพลกรัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายธีรภัทร ปตถาธิตัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายธีรภัทร โนนใหม่
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ พฤทธิพงศ์กุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายธีรเดช แก้วสง่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงนงนภัส ประภาภัทรไชย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงนงนภัส พวงประพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงนงนภัส เล็กสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงนติยา วงษาพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายนธีนนท์ อาจปรุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายนนท์ปวิธ เชาวนกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงนนธนัญญา เตชะบุญบุบผา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายนนนน ถาอุปชิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายนพรุจ บุญเพ็ญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายนพเกล้า อาจกล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายนภมณฑล ขุนศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายนภัสดล สายสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กชายนราวิชญ์ วรรัตน์โภคา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงนริศรา คำมี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายนฤสรณ์ โพธิกัณฑ์

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กชายนวพล เจริญสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศ์สอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงนิชนันท์ วรรัตน์โภคา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายนิติธร ช่างเกวียน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายบริพักตร์ แก้วด่านนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงบุญญาภา คำทรัพย์มี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงบุณยนุช บุญศุภโชค
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงบุษกร ช่างหล่อ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงบุษกร บุญโสพิส
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงบุษราภรณ์ เพิมพูน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายปกรณ์ แววรัตนชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ รัชชุศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กชายปฏิพันธ์
โกมารกุล  ณ นคร ๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายปฐวี เดชวิเศษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงปณิตา ซังจอหอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงปทุมพร เสาร์ฤกษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ภิระวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงปพิชญา ดารอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงปพิชญาภา พลดงนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงปภาภัสสร์ สันทนวิวิตต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทาแฮ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ แซ่เลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายปภาวิน สิงห์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒
เด็กชายประดับเกียรติ

สนธิสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓ เด็กหญิงประภัสราภรณ์
สุพรมอินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงประภาพร ทองหมืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงประภาวดี ศรีหาโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงประภาศิณี ปราบพยัคฆ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงปรียาพร กิตติศรัณย์เลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงปวีณา งามสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงปณณทัต โตสมภาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงปายาดา พงษ์สาวดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงปยดา บุตรพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายปยวัชร์ กำลังเหลือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ วรชิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงปูริดา พรโพธิกลาง

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายพงปณต สายไพศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายพงศกร สายพันธุ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายพงศกร อาบสุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายพงศพัศ ลวงสวาท
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายพงษ์ธนวัฒน์ ขันมณีชานน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงพชรพร โถเหลือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายพนมกร บ.ป.สูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงพนิดา กุลนันทกานต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายพรกัมพล ประสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงพรชิตา เชิดชูนคร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงพรนิภา เฮงสิ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงพรพรหม แก้วประไพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงพรศิริ สุขศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายพลพล จันอรัญ

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงพลอยใส ทองอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายพศุตม์ จิตต์เปนธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงพัชรกันย์ สุริยะประสาท
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงพัชรดา ล้อมในเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายพัชรพล เนียมหอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงพัชรวดี กำพรมราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภา กลางพุดซา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงพัชริดา จิตชัยภูมิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี นาคเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายพัทธนันท์ ล้อมในเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงพิชชาภา อริยสุระ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงพิชัญญา หาหอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เรืองชิต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เหล่าชุมพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายพิธิวัฒน์ พันธุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ กระแสร์กุศล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บรรพสุวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณมานะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ฉัว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ชยาณัฐ อินทรมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แช่มฉิมพลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายพีรดนย์ ประเสริฐสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายพีระศิษฏ์ ภุมรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายพุฒิศักย์ ดีหมืนไวย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กชายพุทธวัตน์ ผลบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงภคพร การนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงภทรพรรณ ชาลีแดง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายภัควัฒน์ ทองแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายภัทรวงศ์ ครุฑธานุชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี สุดภู
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงภัทรศยา วิริยะวรพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายภาคย์ พีรยุทธโยธิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายภาณุพงศ์ อุทิศพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒
เด็กหญิงภิญญาปภัสสร

จันทะโสม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุภัทโรบล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงภิณญ์ยดาห์ ม่วงพลับ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายภูดินันท์ เจริญสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายภูตะวัน โก้กระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายภูมินริศ ลักขษร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กชายภูริทัต เทียนชัยแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายภูรินท์ ปนสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายภูวิศ ไชยมาตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายภูเบศก์ สงเคราะห์ธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์ดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยิงมีอยู่

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงมินตรา พึงวงษ์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงมุกธิดา ดัดถุยาวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายยศพัฒน์ วรรณา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายรชต จิตรพิลัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายรพีภัทร ทรวงโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงรภาปภัช สิริสุธามาศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ กองแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงรินลดา ยานเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงรุจณิชา เสตะรุจิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงฤดีนาฎ ศิริเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายฤาชา ทองปรีชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงลลนา แนบงิว

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายวงศธร พันธวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปราณีตพลกรัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์อินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กชายวชิรวิทย์ สุดกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทอนพลกรัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กชายวณิชกร น้อยบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงวรกมล ดวงดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายวรภัทร สุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายวรยศ ปนกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายวรรธนพงศ์ บุญสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงวรรธน์กร จุลอิสระการ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายวรวรรณ นันทิประภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ชาญณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายวรัญู ชาญณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงวรัญรดา จันทรโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงวรัทยา กรึมสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงวรางคณา จันทะโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กชายวรินทร กูบค้างพลู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายวัชรพล จันทร์ประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายวัชระ ภัคโภไคย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำสาริรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงวิชญาดา เหลืองวัฒนะวุฒิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงวิชญาพร ราชจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายวิชยุตม์
ประกอบไวทยกิจ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงวิรัลพัชร สันทนวิวิตต์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายวิศวกร ประดับวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายวีรวุฒิ ชัยกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กชายวุฒิภัทร เรียงเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงศรัณย์พัชญ์ จันเจริญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงศศิวรรณ ขวาลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บัวขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงศ์แสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หวังอ้อมกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงศิการ หนูสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กชายศิริกร ศิริไพบูลย์ทรัพย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงศิรินภา ประเสริฐวสุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายศิวกร พางาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายศุภกร จุลจินดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายศุภณัฐ ศิริสุรวุฒิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายสงกรานต์ เนตรสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงสมฤทัย ถิรชีวิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายสรรเพชญ์ ประสพเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายสิทธินนท์ วิเศษอักษร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายสิทธินันท์ เพ็ชรเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงสิริกร พิณรัตน์ยุทธการ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงสิริกร เทียมกลินทอง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กชายสิริชัย นาเหลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงสิริวรรณ เกตุแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงสิริอมร พริงไธสง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงสิรีธร เปยสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงสุชานาถ ทวีกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงสุชานุช ลือขจร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงสุชิรญา ศิลาพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงสุณิสา สุทธิมาศมงคล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงสุธารศิกา ศิริบุญญานุพาส
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา ทองอินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายสุรดิษ ชรารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงสุรัญชนา ศิริเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายสุรเชษฎ์ เดชโยธิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายอดิเทพ นาที
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงอธิชา เทพวงษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงอธิชา โพธิจันทร์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายอธิป วรดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงอนัญพร ปะหน้าประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายอนาวิล สอนคลัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงอภิชญา มุกดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงอภิชญา วานิตะพันธุ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กชายอภิมุข จันทะโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ ภู่กันแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงอมลวรรณ ดอกสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงอรกัญญา แช่มชู
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงอรปรียา เม่าสง่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงอริสรา ศิลาฤกษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงอรุณมาศ จัดนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายออมสิน เชิดชู
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายอัครพงศ์ ขิขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงอัยยาวีร์ เกิดทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงอัยรินทร์ อินทร์สืบวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา สารราษฎร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงอาภัสรา จังหวัดกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงอารยา ขอจันกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กชายอาวิภัช ซ่อนกลิน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงอิษฎา ชูนามวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ เขยนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงเกตุชญา นิยมเสรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงเกศธิดา มณีภาชน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงเขมจิรา โนนสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โชติกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายเจษฎา ศรเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กชายเตชิต แพลอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงเตชินี ชุง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กชายเทพรัตน์ ทิมกลางดอน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ตากงูเหลือม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายเปมทัต ศุกรฤกษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงเปมิกา จันทร์พริม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงเปมิกา อ่อนวาจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายเปรมวิทย์ พุฒพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์

แตงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายเมธัส จันทันโอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กชายเมธาวี พาทีทิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงเลิศรัศมี เพชรนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุริวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงเอมี

่

เฮาน์ซัม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กชายโชคชัย แถมพลกรัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงโชติมา คำพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงโยษิตา รุจิระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงโศจิรัตน์ ดุจดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายไตรกิตติ ลีพลงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงไอชาธ ชารีฟ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงกนกกร ไทยมะณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงกนกพร เพ็งเชือ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กชายกฤตเมธ ริยะจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ เมืองแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กชายคมชาญ ปรุงชัยภูมิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงจิรัชญา สุทธิสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พรมสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กชายชัชพงศ์ วงศ์ภูดร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงชัญญานุช ปาละนันทน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ช้างรักษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงฑิตยาพร จินตวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายธนดิษฐ์ เกิดมะเริง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ อุปละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงธัญชนก บุญเพ็ญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงธัญชนก เจนจิตขจร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายนพวิทย์ โฮ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงนภัทร ตังเจริญ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงนันทนัช นพรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์พริม

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงนิชา เลิศสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายบัญญพนต์ ยุทธมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายบุณติณณัฎฐ์ พูลสินทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงบุษกร ไกยพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงปรินทร ภักดีณรงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงปยะภรณ์ ทองสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงพันธนันท์ ทองคลี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงพิริญา ชัยยะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงภัทรพร โควสุภัทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายรชต เพ็งแข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กชายรัฐเศรษฐ์ จันทราภิรมย์กูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงรัตนาวลี ฉลาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงลภัสรดา กะระพันธุ์นิษฐ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายวัชรมัย จันทวาลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงวิจิตรา สว่างพลกรัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงศิวนาถ พฤกษ์ศรีรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงษมาวจี ศรีสุระ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงสวิชญา ภูเลียมคำ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ โตสันเทียะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา ศิลปประกอบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖
เด็กหญิงอริสราลักษณ์

นามะณีวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายอัครวินท์ คงทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กชายอิทธิพล ยศสูงเนิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดูเรืองรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายเวธน์วศิน แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กชายโกวิท ภูอ่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายโชติ ชัยศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

นางทองเพชร ฤทธิเวโรจน์

์

๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

นายบัวเรียน มีลา
๒๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

นางรินภา ฮอนรินทร์ ๗/๑๐/๒๕๐๐ โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

นางสรชา ยันตะบุษย์
๐๕/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗

นางสาวสุนีย์ เลขนอก
๑๖/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

นายสลัก งอยกระโทก
๑๖/๐๘/๒๔๙๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

นายเอกพร เกตุบรรลุ
๑๑/๐๙/๒๔๙๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

นายถนอม นรารักษ์
๐๑/๑๑/๒๔๙๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

นายสมตระกูล คบพิมาย
๐๒/๑๒/๒๕๐๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

นายสัมฤทธิ

์

ประพฤติชอบ
๒๐/๐๖/๒๕๐๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

นายคำ นิลเพ็ชร์
๐๙/๐๙/๒๕๐๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

นายนพคุณ ศรีชานิล
๑๑/๑๑/๒๕๐๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

นายไพบูลย์ เจริญธรรม
๐๗/๐๕/๒๕๐๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

นายจำเริญ หนองบัว
๑๖/๐๓/๒๕๐๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

นายชัย ขออิงกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

นายประวิทย์ คุ้มพิทักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙

นายวชิรานุสรณ์ พงษ์พันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

นายบุญจันทร์ โคสารคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

นายสมปอง ทาทองหลาง
๑๕/๐๙/๒๕๑๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

นายสัมฤทธิ

์

สุริวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๑๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

นายสัมพาส แพไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

นายศรีไพร กลีบกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

นายสามารถ ด้วงตะกัว

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

นายเจริญชัย เทนสุนา
๐๖/๐๕/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

นายธงชัย บัวขาว
๒๔/๐๗/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

นายเจริญพร ก้านขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

นายอุดอน สักพงษ์
๑/๐๑/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

นายสุชาติ เวกสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

นายหยู่ สวัสดิรักดิ

์ ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

นายวีระศักดิ

์

สิงหสกุลทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓

นายสมยศ ทวีรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

นายวิทยา ตันสังวรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

นายแดน ทนขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

นายจรูญ อ้นชาวนา
๒๓/๐๗/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

นายทนงค์ สุขกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๑๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

นายสนอง แนมพลกรัง
๑๘/๐๖/๒๕๑๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

นายบรรจง พรมสนธิ
๒๘/๑๐/๒๕๑๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

นายอัครพล มาสูงเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

นายชัยทวี มีเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

นายสมาน สุพร
๐๙/๐๗/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

นายสวงศ์ กกกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

นายสังคม อยู่กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

นายพิชิตชัย กลินกลม

่

๒๘/๐๒/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

นายจีรพันธ์ สินธุโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

นายกฤษฎา เหมไธสงค์
๑๓/๐๔/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

นายอรทัย นพแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

นายประจวบ นาคราช
๑๒/๐๘/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

นายสมควร ขลากระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

นายสมถวิล โบกคำ
๐๗/๐๓/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

นายรุ่งโรจน์ กุนอก
๐๗/๐๔/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

นายสุชาติ ศรีแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

นายสุดใจ จารึกกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

นายประจักษ์ เดชสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

นายธนกร วิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

นายศุภชัย เพียซ้าย
๒๗/๐๒/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘

นายก้องศักดิ

์

ยิงยวด

่

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

นายชำนาญ คนโทสำโรง

๒๕/๑๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

นายสายรุ้ง เบียกระโทก

้

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑

นายจรัญ แหลมไธสงฆ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

นายธีระยุทธ จอกกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

นายเฉลิมเกียรติ ธนธรณ์มนตรี
๐๒/๐๘/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

นายสุริยา ช่วยสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

นายสุรศักดิ

์

ดังดอนพรม

้

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

นายมานพ ลักษณะพรมราช
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗

นายกฤษณะ ลุมไธสง
๒๑/๑๑/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

นายจักกาย แก้วคุณ
๑๒/๐๒/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

นายสุชาติ เลียบกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๙๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

นายอนุรักษ์ บังบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑

นายอนันต์ เพียคำเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

นายพุตธิพงษ์ สระภูทิพย์
๒๐/๐๘/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

นายอุด ยามมา
๒๗/๐๙/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

นายพยัพ แอมเปย
๐๙/๑๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

นายกล้าหาญ ปอมทะเล
๓๑/๐๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

นายอำนวย พรประภา
๐๕/๐๒/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

นายคณิศร เล่นวารี
๐๕/๐๗/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

นายนพรัตน์ ภิญโญ
๒๖/๐๘/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

นายณัครพงษ์ ผาสุขฺ
๐๘/๑๐/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

นายวันเพ็ญ พันธ์คูณ
๑๑/๑๐/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

นายธงไชย ซึมกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

นายสมใจ ลอยกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

นายธนภณ กิงนอก

่

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

นายพิชิต สร้างดี
๑๐/๐๒/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

นายวัชรินทร์ บุญศรี
๒๖/๐๒/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

นายอาทิตย์ ยิมไพบูลย์

้

๑๐/๐๔/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

นายรัชกฤต เมธาดิษฐากร
๑๓/๐๔/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

นายสุวิทย์ สายทอง
๒๙/๐๕/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

นายวัชระ สุขศิลามณี
๐๔/๐๖/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

นายชัยชนะ กลินศรีสุข

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

นายรุ่งคุณ ทิพย์ศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

นายคมสันติ

์

สอนครบุรี
๒๘/๐๘/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

นายประไพ อิศรางกูล
๑๗/๐๙/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

นายจตุรชัย ขอบไชยแสง
๐๒/๑๐/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

นายนภดล ตะสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

นายสัญญา จำนงค์เวช

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

นายกฤษดา ภูมิบริรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

นายวัชรพล ตีระพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

นายนิกร เรียงดี
๑๘/๐๔/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

นายคม พูนสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

นายประสาร สีแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

นายวิชาญ ไม้ใหญ่
๑๐/๐๘/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

นายวรวิทย์ พูลทอง
๐๓/๐๙/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

นายคมกริช สีอ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕

นายมหัคฆพงษ์ ประจง
๐๑/๑๐/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

นายวิโรจน์ เทียมถนอม
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

นายอภิวัฒน์ โคกสระน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

นายอัฒพร สะภูทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

นายฤทธิเดช เนาว์พิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

นายวุฒินันท์ แซงกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

นายนรินทร์ คูณกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

นายฉัตรชัย ศรีโคกสูง
๐๕/๐๕/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

นายสายันต์ แก้วกล้า
๑๘/๐๕/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

นายธนกร ทรัพย์อักษร
๒๑/๐๖/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

นายทีปกร พูลเงิน
๐๗/๐๗/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

นายพิภพ จันจำปา
๐๕/๐๙/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

นายประจักร มะเดือ

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

นายพันธุ์วรเมธี เสียงเพราะ
๑๐/๑๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

นายวีระ ตุ่นนิราช
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

นายอัษฎาวุธ ศรีนาคา
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

นายบุญฤทธิ

์

เหมือนเผ่า
๒๒/๐๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

นายชาญณรงค์ สิมะดำรง
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

นายวุธิชัย กองเมืองปก
๑๑/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

นายรักชาติ หอมสมบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

นายฉลอง ชดพรมราช
๑๖/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

นายชัยณรงค์ บุญถ่าน
๒๔/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

นายหนึง

่

บุตรสระน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

นายคมศร จบพุทรา
๒๐/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

นายสำเริง พิศเพ่ง
๒๑/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

นายณัฐนพงษ์ เหลืองคำ
๒๗/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

นายจตุภัทร ฉายแสง
๐๗/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

นายสุรพงษ์ มังคะกาญ
๓๐/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

นายคมกฤช คำนาแซง
๒๐/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

นายชัยพฤกษ์ กอบเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

นายเอกพน สบาย

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

นายกิตติศักดิ

์

อุดมวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

นายกิตติพงษ์ ไวสติ
๐๓/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

นายศิริกุล คำยัง
๑๐/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

นายอำนวย แสงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐

นายสมยศ หอมจะบก
๒๕/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

นายไพทูรย์ กลินหอม

่

๐๔/๐๓/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

นายสรยุทธ แก้วปยะฉัตร
๒๓/๐๓/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

นายภิญโญ อินกอง
๓๐/๐๓/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

นายนิรุต ปานกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

นายนักรบ รอดเสียงลำ
๐๘/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

นายสันติภาพ จำปาโพธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

นายอภิชาติ สตังดี
๐๔/๐๘/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

นายธีรวัช พรมบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

นายณัฐพงษ์ บุญครอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐

นายศราวุฒิ สัจจา
๒๐/๑๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

นายคมกริช ละมุดกูล
๐๙/๑๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

นายจินตเดช คิดการ
๐๒/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

นายธันวา เมืองงาม

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔

นายวีระวุฒิ ลาดกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

นายปญญา ลากรูด

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

นายทวีโชค ตอนกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

นายศรชัย สุชชาติ
๐๗/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

นายสำเนียง นาคสุรินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

นายอรรถสิทธิ

์

กฤษสำโรง
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

นายธีรวัช วังสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

นายฉัตรมงคล น้อยทะเล
๐๕/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

นายทนงศักดิ

์

แก้วสระน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

นายอภิชาติ วิเศษดี
๑๒/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

นายกิตติชัย คิดตะคุ
๒๘/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

นายอดุลย์ สมพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

นายนัทภูมิ เจริญนอก
๐๓/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

นายไกรสรณ์ ทับกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

นายภานุวัฒน์ เงินจตุรัส
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

นายวิทยา ชาลี
๑๙/๑๐/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

นายปยะ พิพวนนอก
๒๓/๑๐/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

นายพรประเสริฐ โดนสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

นายสุรชัย จรจังหรีด
๐๔/๑๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

นายกิติพงศ์ บัวกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

นายภานุพันธ์ รัศมีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

นายนพดล งามขำ
๐๔/๑๒/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

นายอัครพล อินทร์ดี
๑๗/๐๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

นายสวรรณ ยศจังหรีด
๓๐/๐๕/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

นายทวีศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

นายสุนทร อุดมบัว
๑๐/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

เกิดจันทึก
๑๒/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

นายอานนท์ เคารพธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

นายพลภูมิ กาบกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

นายอนุชา วิชัย
๑๘/๐๗/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

นายสันติ แสนโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

นายปริญญา แมดคำ
๒๓/๐๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

นายประดิษฐา ลาดฮูม
๓๐/๐๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

นายเอกภาพ ลัภดีพะเนาว์
๒๐/๐๓/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

นายเสกสรรค์ เทียมกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

นายศุภชัย เกษสุภะ
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

นายศุภกิจ รูปหงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

นายธีรภัทร์ ทองดี
๐๔/๐๔/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

นายวิวัฒน์ ด้วงเอก
๒๑/๐๔/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

นายจตุพล ศรีอาษา
๒๔/๐๔/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

นายอดิศร พะเนตรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

นายชานนท์ ค้าชอบ
๐๖/๐๖/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

นายจีรวัฒน์ จิตชนะ
๐๗/๐๖/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

นายกฤษฎา หงษ์จันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

นายสุทธิศักดิ

์

พจน์พิศิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

นายพรเทพ เทพเวที
๒๗/๐๙/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

นายรณฤทธิ

์

ฉิมแย้ม
๐๘/๑๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

นายบุญญาฤทธิ

์

ช่วงกลาง
๑๒/๑๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

นายวิวรรธน์ ชาโรจน์
๑๕/๑๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

นายเฉลิมชัย ยงกฤตมุข
๐๘/๑๒/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

นายสนธิเดช ปยสันท์
๑๔/๐๑/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

นายเฉลิมพล อังกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

นายวีรพงษ์ เพียโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

นายศรัญู ชาตรี
๑๙/๐๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

นายพงษ์สรรค์ รักเกียรติเผ่า
๐๓/๐๓/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

นายนาถวัฒน์ แสนเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

นายปาณภัช นันทพานิช
๐๑/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

นายคมิก โกศลรุ่งเรืองกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

นายวิโรจน์ ปาโนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

นายจิติพงษ์ ศิลาชัย
๐๗/๐๖/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

นายสิทธิรัตน์ ลอมไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

นายสุรินทร์ หมัดปองตัว
๒๐/๐๖/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

นายสมชาย ปุยกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

นายเกรียงไกร เพียรปรุใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

นายจำรัส ปนไพทูล
๒๗/๐๙/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

นายศราวุฒิ ฉายแสง
๐๕/๑๐/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

นายอรรถพล ขอหวนกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

นายคมสันต์ หาญชัย
๒๐/๐๙/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

นายวานิช วรรณสูตร
๐๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

นายสมเกียรติ ใจรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

นายศิริโรจน์ ชรารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

นายอรรถพล บุราณเศรษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

นายพิศณุ แสงรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

นายเรืองยศ แกล้งกลางดอน
๑๓/๐๕/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

นายสุรพงษ์ แสนโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

นายทศพล ดาแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

นายอรรถพล ชมนาวัง
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

นายอำพล ดังประสงค์
๑๐/๐๘/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

นายประหยัด จินรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

นายอธิวัฒน์ สมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

นายปฐมพงษ์ เมืองโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

นายอธิพงษ์ เสริฐกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

นายทรงกรด กำหยุด
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

นายมาโนช จ่ามีกร
๐๑/๑๑/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

นายอำพล มีทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

นายสุรศักดิ

์

เบ็ดกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

นายวิสุทธิ

์

ชืนโพธิกลาง

่ ์

๐๗/๑๒/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

นายจิรานุวัฒน์ สมดี
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

นายชัชพล ศรีสุนทร
๐๗/๐๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

นายพิสิทธิ

์

บุดทัศมา
๑๘/๐๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

นายพุทธ แคไชย
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

นายสัมพันธ์ ค้าขาย
๐๙/๐๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

นายเวชชัยยันต์ คันภูเขียว
๒๐/๐๔/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

นายสุรศักดิ

์

พัดตาสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

นายฐากูร เชาว์พลกรัง
๐๘/๐๕/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

นายปยะณัฐ รักหินลาด
๒๖/๐๕/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

นายกฤษฎา มียิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

นายศิรินันท์ ชรารัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

นายวรวุฒิ แขฉิมพลี
๑๐/๐๘/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

นายพิชิต จรูญ
๐๖/๐๙/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

นายพหล สุดสงวน
๑๗/๐๙/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

นายวีรพงษ์ พลนอก
๒๑/๐๙/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

นายปญญานนท์ คุ้มเรือน
๐๕/๑๐/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

นายจุลดิษฐ์ จงชิดกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

นายภาณุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

นายจักรพงศ์ ชูชิต

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

นายเทวา อีสา

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

นายพิจิตร คำหล่า

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

นายจำนอง แนบพุดซา
๒๐/๑๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

นายณรงค์ศักดิ

์

ก้ามสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

นายวินัย สร้อยเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

นายอานนท์ แก้วกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

นายนิพนธ์ ถางกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

นายธงชัย ชมสำโรง
๑๑/๐๕/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

นายอลงกต อัครวงศ์วัฒนา
๒๙/๐๖/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

นายกฤษณะ เทียนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

นายนัฐพงษ์ มุงคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

นายวิโรจน์ บุญธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

นายสุทธิศักดิ

์

รุมา
๒๙/๐๙/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

นายธรณิศร ลู่กระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

นายจิรศักดิ

์

ประดับค่าย
๑๐/๑๑/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

นายเอกรัตน์ แซ่ตัง

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

นายนพเดช มีสมหาญ
๒๐/๑๑/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

นายปยะพงศ์ มุ่งเขตกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

นายรัตนพล เลียบกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

นายไกรลาส ทานกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

นายรัชชานนท์ อาจสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

นายจิรายุทธ เปลืองรัมย์

้

๒๑/๐๖/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

นายสมศักดิ

์

เทวีรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

นายอนุวัตต์ กะการดี
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

นายศราวุฒิ พระพรายสำโรง
๑๐/๐๘/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

นายนิพิธพนธ์ โภคา
๐๗/๐๙/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

นายอนุชา ปะเวนาทัง
๑๗/๐๙/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

นายคมกริช ยอดอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

นายธนวันต์ เย็นสบาย
๐๒/๑๐/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

นายฉัตรชัย ภูมิโคกรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

นายอำพล มุ่งพวกกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

นายธีรพงษ์ จันทสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

นายพุทธิพงค์
ปญญาพูนตระกูล

๒๖/๐๓/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

นายอาทิตย์ ผึงต้นกลาง

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

นายณัฐวุฒิ สมบัติศรีทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

นายพงษ์ธร ไม้เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

นายสิริพล โอษงาม
๒๖/๐๘/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

นายธนพนธ์ รัตนภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

นายนิติธร โกสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

นายเทพเทวี นามกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

นายสรสิช สงวนสุข

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

นายทองจันทร์ อย่าลืมดี
๐๒/๐๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

นายอรรถชัย ไทรงาม
๐๓/๐๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

นายปริญญา ชำนาญรบ
๑๕/๐๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

นายจักรวาล โฉมงาม
๐๓/๐๒/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

นายวรเชษฐ์ เอียมวัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

นายเอกพล อยู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

นายพัทธดนย์ ศรีสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

นายสัภยา ชาสุดทาษี
๒๖/๑๐/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

นายสาโรจน์ ฤกษ์รูจี
๒๘/๑๐/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

นายภานุวัฒน์ พูลล้น
๒๒/๐๓/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

นายรัตธพงษ์ เพรชทองกลม
๒๗/๐๓/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

นายจักรพรรณ จันทร์ชา
๐๙/๐๔/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

นายศักดิศรี

์

ตรีภพ
๑๙/๐๔/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

นายภาณุพงศ์ ทองสำเริงฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

นายนันทวัฒน์ แสงเพ็ง
๐๑/๐๗/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

นายกตณรงค์ บวกโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

นายธิติวุฒิ โคลงพิมาย
๐๗/๐๘/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘

นายทศพร คูณกิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

นายปยะนันท์ ยืนยง
๒๕/๐๒/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

นายธรรม์ณวุฒิ คำไทยกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

นายชมพูนิกข์ ศรีขุ่ยอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

นายนิรุตติ สีหาบัตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

นายสมพร ประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

นายชาญชัย โตนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

นายศราวุธ สันธวกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

นางสุรางค์ภรณ์ บวรวัฒนพงศ์
๒๗/๐๓/๒๔๙๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

นางอ๊อด อุดมทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๔๙๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

นางสมจิตร สิริยานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๐๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

นางเพ็ญวิมล เลือนสูงเนิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๐๒
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

นางปยฉัตร สุนาคราช
๑๕/๐๑/๒๕๐๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

นางหวัน บุไธสง
๒๔/๑๑/๒๕๐๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

นางเฮียง วิชัย
๑๕/๐๘/๒๕๐๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

นางลิม

้

ทองดีพะเนา
๐๔/๐๙/๒๕๐๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

นางสมหมาย กาบเมืองปก
๐๙/๐๙/๒๕๐๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

นางยุพิน ทางไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๐๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

นางบุบผา ดวงกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

นางทองมี พิมพ์คำ
๑๘/๐๓/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

นางดวงใจ แก้วหาวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

นางปญจมาพร สีม่าง
๐๔/๐๗/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

นางเอมอร แสนมี
๑๕/๐๔/๒๕๑๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

นางสายพิน ขออ้อมกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๑๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

นางตุ๋ม ทองงาม
๑๒/๐๔/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

นางวันชัย พิจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๑๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

นางทองดำ หลักบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

นางสาวอรอนงค์ ภู่กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

นางสาวบุปผา ธรรมสังวาลย์
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

นางสาวสุปราณี มูลอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

นางสาวพรรัตน์ ศรีแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

นางศิวาลัย กองช่าง
๑๕/๐๑/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

นางบัวลา ช่วยสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

นางรัตนา ชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

นางสาวพันธ์ทิพย์ รนกระโทก
๐๔/๐๕/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

นางสาวรุ่งนภา กระรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

นางสาวลัดดา รอดทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

นางสาวสมจิตร์ ศรีวิชา
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

นางชนิตา กิตติกริน
๐๔/๐๒/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

นางสาวอรนุช วงศบัวทอง
๒๐/๐๒/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

นางสาวธันยาภัทร์ นรคิม
๑๑/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

นางสาวณัชชา อินต๊ะยวง
๑๒/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

นางสาวมา ตามครบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

นางสาวอิณท์อนุตรา โพธินาราภัทร

์

๒๕/๐๔/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

นางสาวมลิวัลย์ ชินวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

นางสาวสมควร ศรีลาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

นางฐิติรัตน์ เหนือพวน
๐๘/๐๗/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

นางสาวสุกันยา กาดี
๑๘/๐๘/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

นางสาวชินนภา กองโฮม
๑๑/๐๙/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

นางสาวชลดา ช่างถาก
๒๙/๑๐/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

นางสาวขวัญใจ ไคลกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

นางสาวณัฐญาธร เวชไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

นางสาวสุมาลี กาวกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

นางสาวฐิติรัตน์ คาโส
๒๖/๑๐/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

นางสาวภัคธิมา เสาสูงยาง
๐๙/๐๑/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

นางสาวเอมอร หมวกเหล็ก
๐๘/๐๖/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

นางสุดาวรรณ คำภารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

นางสาวลำดวน อุตส่าห์
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

นางสาวนฤมล ภูมิชนะจิต
๐๒/๐๖/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

นางสาวปยาอร สุดไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

นางภูดาวเฮียง แก้วสีบุญเฮียง
๐๕/๐๖/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

นางวิภาวรี ขันทะวัตร์
๐๔/๑๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

นางสาวนำอ้อย แจ้งคำ
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

นางสาววิภาวดี ยังเครือ
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

นางสาวเตือนใจ สอิงรัมย์

้

๒๔/๐๓/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

นางเพชรมณีวรรณ อินพะวง
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

นางวราพร รูปพรหม
๑๕/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

นางสาวประทุม ดีเดช
๓๐/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

นางสาวอุทัยวรรณ สองเมือง
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

นางสาวแสงจันทร์ ถนอมพลกรัง
๒๗/๐๙/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

นางสาวหิรัณยา ใช้ชาญวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

นางสาวสุปรียา เบขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

นางสาวจุฑารัตน์ ฮึกขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

นางสาวพรรณิภา ตันกำเลิศ

๋

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

นางสาวสุธารัตน์ โด่กระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

นางสาวนงนุช ชะเพียงรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

นางสาวจุฑารัตน์ ปานสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

นางสาวสุริยาพร ขุนแก้วพะเนาว์
๑๙/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

นางสาวกรรณิการ์ ชาญศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

นางสาวสายสุณีย์ แปนรอด
๑๓/๑๐/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

นางสาวลม่อม มีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

นางสาวชลธิชา ชืนสังข์

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

นางสาวปราณี เพ็ชรกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

นางสาวสำรวย ปลัดประโคน
๒๐/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

นางแดง พะสะหวัด
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

นางสาวพิชชากร พูนนำเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

นางสาวนันทนิต ขุนแข็ง
๒๗/๐๖/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖

นางสาวกนกวรรณ เกียวสันเทียะ

้

๑๒/๐๗/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

นางสาวจันทร์ฉาย สมนึก
๑๗/๐๘/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

นางสาวฝนทิพย์ ด่านกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

นางสาวกนกวรรณ ก้ามสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

นางสาวพรภิมล สุพินิจ
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

นางสาวกิงแก้ว

่

กูบโคกกรวด
๒๔/๐๗/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

นางสาวจุฑามาศ อันทะนิล
๐๑/๐๘/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

นางสาวโสรยา พิมพิลา
๒๕/๐๘/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชาติพุดซา
๒๒/๐๑/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

นางคำแพง พิจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

นางสาวตูบี

้

วงษ์กิงแก้ว

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

นางสาวจันทร์ดาว จันทร์เหลือง

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

นางสาวอรวรรณ พลแสน
๒๐/๐๕/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

นางสาวรุ่งฤดี ลุยกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

นางสาวสุประวีณ์ สุขโกษา
๐๗/๐๕/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

นางสาวนุชนาถ เลิศจะบก
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

นางสาวสุนิสา วันทอง
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

นางสาวปรียนุช มุกดา
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

นางสาวปวีณา ขันทอง
๐๘/๐๒/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

นางสาวอัญญาณี ศิริมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

นางสาวกมลชนก รัตนศฤงค์
๑๐/๐๗/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

นางสาวพัชรี แสงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

นางสาวสโรชา เขียวโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

นางสาวอัญณี ยศรุ่งเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

นางสาวนิชานันท์ ชุริกานนท์
๐๙/๐๗/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

นางสาววรรณิภา เทพตาแสง
๑๗/๐๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

นางสาวเมธาวี ฝอกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

นางสาววรรณิการ์ มาประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

นางสาวเกศรินทร์ เหลือสืบชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

นางสาวสุกัญญา หวายสันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

นางสาวกุสุมา ไทยตะขบ
๑๘/๐๓/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

นางสาวสุนิษา นนท์คำภา
๒๗/๑๐/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ กลิงกระโทก

้

๒๙/๐๑/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงกมลจิตต์ เดสันเทียะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา วิรัชเจริญพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงการะเกด ท่วมพุดซา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงกิตติยา ทัดแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายจตุรวิทย์ วิปสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงชนะพร กิงโคกกรวด

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายชัยพิชิต อู่พิทักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงดวงกมล คำร้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายธนกฤต พรมจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงนันทิยา เบาสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายบุณยกร แผ้วสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายปุณญกิตติ

์

คุ้มศรีษะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงพรธิดา เฉลาภักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ศิริพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นำประสาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ศรีภูมิเดิม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ขาวเล็ก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร กรุมรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ทะยอมใหม่
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงสุชัญญา ช่างปรุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

6พาฝน ศิลปาจารย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงไอรดา เกียวสันเทียะ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงศวิตา สระทองหลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กชายสมมาตร สรจำนงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงจันทิมา เลาดีพะเนาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เถือนกลาง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายประสิทธิชัย ทิพมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงดวงเทพ สาเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงพลอยมณี รักอนุสรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ประมูลใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงสุวิมล วังพรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงนพวรรณ โฮะดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงทิพย์มงคล สายหยุด
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงพัชรี อาญาสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงวรรณภา สายหยุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงวารุนันท์ พรายจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายนพรัตน์ ฉวีรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงเยาวมาลย์ น้อยรังสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ แก้ววิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงศศิธร นิลบรรพต
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงโสภิดา อินทะโส
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายอภิสิทธ์ พลสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี สีชุม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายดิษานนท์ เทพพรมราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงณภา มะลิวัลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงสุธิภา กิมมะเลิง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงสุธิดา กิมมะเลิง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงกนกอร ไชยงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายชลากร สบายใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทับทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงพัชรี อาฮี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ เปรียมกระโทก

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

นางสาวแก้วตา รุ่งปรุ
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กชายสราวุฒิ เกตุงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายธนะศักดิ

์

คงขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

นายกฤษติบุตร เจริญสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

นายกวิน เกิดมะลุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงณัฏฐิกานดา สวนพัสสิกา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

นางสาวธันย์ชนก กาขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงบัญฑิตรา มูลอุดม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงกรรธิมา สองใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายเริงเกียรติ นาคพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงภาวิณี คูณแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงเดือน พฤกษาชืนชม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

นางสาวพลอยฝน ใจภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงไพลิน อินทร์สุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายกิตตินันท์ อินทร์ประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงจงรัก พุ่มเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายจักรกฤษ จันทะแจ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ หมืนขุนทด

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ เมืองนกเอียง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐชา สุขมงคล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ แก้ววันนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงณันธิสา เพ็ญเกาะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงวิภาวดี สุวรรณวนิช
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กชายวีรภาพ ศุภลักษณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายสิรภัทธ ศรีสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายสิริเชษฐ์ มีศิลป
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี อดทน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงสุนิตา มารมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายอภินันท์ แก้ววัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงเบญจมาพร ศรีบุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ สมบูรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายเรืองวิทย์ ขิงสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปลังกลาง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงเสาวลักษ์ ธัญชัยวัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายแทนคุณ คำนึงผล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายกณิกนันต์ นันชนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงจำนงค์ สุดสวย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กชายจีรวัฒน์ ไปแดน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กชายณัฐพล มีเคลือบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กชายธนกฤต บุญประครอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กชายนพรัตน์ อินปลัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายประภัสสินธิ

์

วิลัยกรวด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงปฐธิมากรณ์ ช่างคิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗
เด็กหญิงดาวประกาย พะนา

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายธรรมรัตน์ หนองนำ
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงบุษกร พันกระโทก
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงศิริพร งามศิริ
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายชัชวาล เก็บกลาง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงญาณี สนมะเริง
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงณัฐมน มุระศรี
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายบูรพา รักสนิท
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงปณัฐดา ไมขุนทด ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงพรนภา พจน์พิศิษฐ์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี กรมโพธิ

์

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงรวิวรรณ นาควิจิตร
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายวรพันธ์ อินเกตุ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กชายวิลเลียม

่

คงตะคอง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ หมีมะเริง
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายสุทธิวา เพ็งลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงเจนนภา เข็มแก้ว
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายชินวัฒน์ เหลืองคำ
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงณัฐญา รัตนกระจ่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา กลายกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงปานทิพย์ วรรณชาติ
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พยัคฆ์มะเริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงมาริษา ริดจันทร์
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงวันวิสา พุทธรักษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงวัลภา หงษ์บูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงวินาธา ไซมะเริง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงศิริประภา คานมะเริง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงสิริภา เผือนกระโทก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงอธิตญา ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ แก้ววัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายอัมรินทร์ เรืองมะเริง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปากดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงโยษิตา วัฒวิถี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายนันทวัฒน์ นพเก็ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายกฤตภาส มันคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายจิรพนธ์ จันทร์หอม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงชนัดดา แพทย์กระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายชนาธิป ใครกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงชลพรรษ แดนงูเหลือม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายฐิติกรณ์ ธีระภาพพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ไตรยขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำพรมพะเนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายธนายุต วงศ์มะเริง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงนิตยา พุ่งชิงชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงพจณิชา ปลักกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงพรธิชา แนบสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีชุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงภนิดา ขออินกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ไกรพะเนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงภาพิมล พรมกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงภาวิณี บุราณสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายมานิตย์ แพทย์กระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายวันชัย ครุฑวิชิต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายศักรินทร์ ดำริห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงศุภิสรา รุ่งเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายสิปปกร ละอองทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายสิรภพ นามโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี อยู่อุ่นพะเนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ ชัยพิบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายอัฏฐะวี รอดพะเนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา พึงขุนทด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายกฤษฎา สายพันธุ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กชายจักรพงศ์ สง่าเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงจีรวรรณ เนือกกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงฐิติพร สุวรรณปณฑะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กชายณัฐชัย พูนมีพะเนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา โคตระวีระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายณัฐวุติ วิชัยนนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงดวงเดือน เบืองกลาง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายทัชษณัย หนูธรรมพะเนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายธีรภัทร ขออินทร์กลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงปทิตา สง่าเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงปษฐญาพร อยู่อุ่นพะเนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กชายพรเทพ หนุนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายพีรพันธุ์ มหาวัธนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายภาณุพงศ์ เรืองพะเนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ฉายมะเริง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงรสรินทร์ ขำนับพะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายวัฒชิระณ์ หนูกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีนวลพะเนาว์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงสิราวรรณ ขวาวงศา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายสุขสันต์ ธีระภาพพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา ดีนวลพะเนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วงษ์พะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายสุเมธ หม่อมกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ กางโคกกรวด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กชายอภินันท์ เรืองพะเนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กชายอรรถพล แต้วกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงอริสา พานประทีป
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงอาริษา ภิญโญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงอิศราภรณ์ จอเกาะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ทองภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงแพรวา สุขเดิม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงโชติมณี จันพริงพะเนา

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายจันเกษม บำรุงจิตต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย พันธ์ทองหลาง
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หอยสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หมอกโคกสูง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงจิรพรรณ จอสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงชลลดา
จันทร์สุวรรณ์ปกษี ๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ดอกกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็ชรพะเนาว์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ ปราบงูเหลือม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อินพา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงธนพร ขำโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงนภัสสร คงนาคพะเนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงปยฉัตร
จันทร์สุวรรณ์ปกษี ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายพีระพันธ์ เขาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กชายภูษิต พิทักษ์จันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายมนตรี หลวงชุมพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงมุธิตา เจริญคง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงวีรวรรณ เชงขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

เขียนโพธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายศุภกฤต ประกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กชายศุภมิตร องอาจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เหมรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงแพรวพรรณ สิทธิบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กชายสิงหา เงินโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

นายปริญญา วิลัยกรวด
๒๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงกณิษฐา คนดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายกฤษพงษ์ ปองเขต
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงจรรยพร แสพลกรัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงจิดาภา จุ้ยหมืนไวย

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายชลัญธร เขนสันเทียะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล ช่วยงาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายธนดล แผ่คุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงประภัสสร ศรีอภัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายมงคล สมพลกรัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงวรนันท์ พนัสปา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ ริมพันดุง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงวันวิสา บุญตัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กชายวาสนา อุดมวิทย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายวิชาญ เพิมพลกรัง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายสหรัฐ เกขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายอณัฐพงษ์ เดสันเทียะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงอรทัย เจิมขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขอนพุดซา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายเมฆินทร์ ช่วยงาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงกัลยาธร ยิงจอหอ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงกานต์ติมา จันทมาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายคฑาวุธ กระจ่างโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ สานชัยวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เชืองสุวรรณ์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กชายฉัตรชัย ถุงจอหอ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงชนาภา สูบโคกสูง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายชวกรณ์ ผินโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายชาคริต ตามเมืองปกษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงณัฐฐิชา ก้อนโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จันท้าว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แนวกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ เปรมกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายธรรณธร เนียมสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงธัญญาพร รักษาใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายธันยา เคียมงูเหลือม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายธีระวัตร สุพรรณพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายนนทการ จันทรประทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงนวิยา นูนประโคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายนักภูมิ คำปุก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายนเรศร์ ฉิงสำโรง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงปยธิดา ปลาโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายพงศกร รักวงษ์แท้
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงพรพิมล มืดทัพไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ชะนะพะเนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงพิยดา เนตรมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายพีรวัฒน์ ลืนกลาง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงภัทราภัควดี จรัสพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงยมลพร จงจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กชายยศฑสันติ

์

หีบโคกสูง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงรวินันท์ จัดงูเหลือม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ เสนานิมิตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มูลสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงสมฤทัย ยีจอหอ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายสรายุทธ์ สุขสถิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายสหรัถ ติรัตนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงสิทธิชา คูเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุญชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายสุวินัย รักธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงหรรษา สมบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงอนนทพร หล่อนู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายอนุรักษ์ ขันรุ่ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงอรษา หอมกำปง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงอลิชา ปานา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงอารยา เชียวจอหอ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงอินทุอร กุลชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายเบญจพล เหขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงเอวิตา ศรีอภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงแพรพลอย พินทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายกรรชัย อาจหาญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ถินนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายจารึก ไขโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงจิรวรรณ เรียบสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แดนงูเหลือม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้วหมืนไวย

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายธวัชชัย จงเอือกลาง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายธีรพล สมดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงนงนภัส ไขโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงนริศรา สาแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายนิติภัทร วีรังกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กชายบุญทรง กองจอหอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กองจอหอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗
เด็กหญิงประกายดาว แตกโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายปฐวี อาสาคติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงพิจิตรา เทพสุรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายพิพัฒน์ รักงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงภัคจิรา ชะนะพะเนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงยลรดา จันทร์ตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ไชโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายราชวัตร์ เปรียบจัตุรัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงศศิวรรณ รักษาภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงศิริพร ศรีศิลป
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายสรายุทธ์ เพ็ชรกลันพะเนา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กชายสามารถ วิริยะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กาขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงสุภัตตรา ติรัตนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงสุมินตรา ปานกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กชายสุรชัย ไขโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายสุรชาติ ไชยยศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงอธิการ เสนาคลัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เสือกระสัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงอัฉราพร แซ่เจีย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงอารยา สือกลาง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงอโนชา แก้วมล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กชายเรือง ทรงจอหอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายภูวดินทร์ คำแสนแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายรชานนท์ จงจอหอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายเจนณรงค์ เชิญรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

นางปุณยนุช เอียการนา
๑๐/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ผัดโพธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา จำปาโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายสรวิชญ์ อาจปรุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายสันติภาพ ชวนโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายสุชานันท์ โถมสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กชายเอกชัย กระจ่างโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงแพรวรุ้ง กิงโพธิ

่ ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

นายธนกฤต เรืองอิน
๓/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายยศธร ฉำจอหอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายกัมพล กลอนโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายคุณานนต์ สุรีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายจักรานนท์ ฉนำกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายจิรา ฉิมมาแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายชนะชล นาอ้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงธนพร กาประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เสมาปรุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงธัญชนก โคสินธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็งพูน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลำพา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา เปลียนโพธิ

่ ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงภานรินทร์ ดีกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงภูแสนดาว เพ็งสระเกษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงวิมลวรรณ แก้วเพชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กชายสิริวัฒน์ งวงช้าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิเกษม

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญช่วย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงอภิญญา จริงโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงอริสรา โพธิราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทีเกาะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ตันอุด
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์แจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายณัฐพล ภูเด่นผา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กชายธีรพงศ์ เพ็งด่านกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กชายนนทกานต์ เผือกลาง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายปกรณ์ รักจะบก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายสมศักดิ

์

แทนนรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ดงดังรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ จำปาโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

นางศุภลักษณ์ เยรัมย์
๖/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ ไผ่โคกสูง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายณัฏฐชัย ขวัญเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายธงชัย ศรีหมืนไวย

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายธันวา ปนกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายนที ทือเกาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายนนทวัตร์ สอนกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงนวภร ภูผาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงวรนุช ดีจำนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายโกวิท หวังข้อกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงกฤติยา อินทร์โคกสูง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไฟแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงพชร จุลลาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงวรรณวิสา โชติณรงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ภูผาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงกาญจนา ระเบียบโคกสูง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กชายกิติพันธ์ สูงรัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงชลิตา คชช้างพะเนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายนรบดี ราชชารี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายอภินันท์ เจนรอบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงอารยา กฤตาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงแสนศิริ ผดุงหมาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายขวัญกล้า ซากระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงจริญา ใจดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายจันธรักษ์ จันทร์กรูด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงจิตสุดา สีหานาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ไม้โคกสุง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เรียงจอหอ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายชัยโชค แย้มชุมพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงฐิติพร เถือนหมืนไวย

่ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ขอนโคกสูง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงทิฆัมพร วิบูรณ์กลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงทิพวรรณ นิลพุดซา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์กรูด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายธีรภัทร เซาะจอหอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายนพรัตน์ พร้อมจะบก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงปพิชญา โสมกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช มุ่งแถมกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายปณณธร ขันละ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายพงศกร อ่อนโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงศรัณยา พึงโคกสูง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ นวลงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายอลงกรณ์ ลิมเจริญวงษ์ชัย

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงอาริยา ดาดพุดซา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงอาริสา เทียนสอาด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงเกตนิกา เดชขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กชายเดชพล รัวจอหอ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายเอ แพพุดซา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

นางสาวสุรีพร พิระมนต์
๑๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงฐาปนีย์ มีสุขอนุกูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายธนศร เคนท้าว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายปกรณ์ ยิงจอหอ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงปทุมมา จันดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงปรียานุช ด่านนอก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายพิคเนศ ธงกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กชายพิชเญศ ไกรกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายภานุพร สรวงศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กชายภูตะวัน เกมกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงรสรินทร์ บุญแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงรัตติกาล เกตุใหม่
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กชายวรรณรัตน์ ทรงสวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงวันวิสา สิบเอ็ดด่านจาก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงวิมลเรขา พินไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวิรัญธรภ์ อู่สุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงศรุตา สิทธิสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงศิริกัญญา วัชราภรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงศิวานันท์ แถมโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงศุภมาส สครรัมย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายสนธิ มหาวีระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายสมพงษ์ บุญมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายสิทธินนท์ โนนมะเดือ

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงสุชาวดี สมชัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงสุนิสา อาบโคกสูง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายสุเมธ ผายจะโปะ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายอดิภักดิ

์

ขานกระโทก
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีจัตุรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายอิทธิกร บำรุงนา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงเกษราภรณ์ เพียสังกะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายเอกราช กอบัวกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงกชกร จงขวัญยืน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงกวิสรา มีสวาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงข้าวขวัญ มาโนชญ์ธนัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงคณิศา แก้วกงพาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายจักรพันธ์ องอาจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ สีขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงจีระวรรณ เรียงจอหอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายชาติชาย ปลังกลาง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงชาวดี ดีขวาน้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายณัฐชัย เดินกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงนริสรา บูญโสภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงนันทกานต์ คิมงูเหลือม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายปฏิพล เจิมจอหอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คำมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายปญจพล ยอดอัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงพนิดา ชืนสังข์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงพรชนก บุญลอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ ดอกจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงพุธชาติ ชาญเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงภัชราภา โพธิชัย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงภัชรามล ม่วงสุราษฎร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงภิณิดา นามไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายภูดินันท์ ภูมิภัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายภูวนารถ เกณฑ์พิมาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายรัตนชัย จีนอาศัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงวนิดา เจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายศรุต นาคะคีรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายสราวุฒิ พึงโคกสูง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงสุนิดา จินดานนท์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงสุพิชญา ตาจอหอ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

นางสาวสุวีรยา พิพัฒรัตนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงไปรยา พรโคกสูง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายกฤตยชญ์ เปรียมกระโทก

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงกาญจนา เชาว์เกาะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายกิตติ เกร่พิมาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงกิตติญา นวลมะเริง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงขวัญชนก แนบกลางใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงจรรยา สงฆ์สังข์วรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายจักรพงศ์ ขานกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กชายจักรี จวนเกาะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์หมืนไวย

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงชนานาถ เขือนเมือง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายชยณัฐ กลินหอม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายชยธร ไกรคุ้ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงชลิตา แต้วจอหอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงฐิตาภา รัตนรักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายณภัทร จงตังกลาง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงณัฐจิตรา หวังนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายณัฐภาคย์ พสิษฐ์ภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐมน จุดศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิรักษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โคกยะสุพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กชายตะวัน เครือวัลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายธันวา ปราบโจร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงนิตยา แย้มจอหอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายปฐมพร โชควิริยสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงปวีณา ประถมจอหอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงปาริยากร แก้ววิจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายปยะ ทองสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงพนิดา โคนาโล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงพรชนก สกุลบุญยงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงพิฌานิการ์ สุขนคร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ดาวเรรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี ธงกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ส้มกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายภูมิรพี ใจชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายภูมิระพี ริดนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายภูริภัทร ภักดิโพธิ

์ ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงมนทกานติ เปยมสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยีจอหอ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณจิระ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กชายรัฐพงษ์ อ่อนโคกสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กชายวชัญู นุ่มยองใย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายวชิรเมธี มุ่งพวกกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงวรวรรณ ภาคเดียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายวรเมธ ทองแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กชายวัชรพล พินไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายวาณุ โค่นสังพะเนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงวิชุดา สุจริต
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงวิลาสินี เมฆสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล ชวนะโกมล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กชายศักดิพล

์

พรหมเอาะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายศิริพงศ์ วิชัยรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงสมใจนึก โชจอหอ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กชายสิริกร แขจอหอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

นางสาวสุชานันท์ แตงอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดอกบัวกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงสุทธิรัก ศิริยันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงอมรพันธ์ เจนปรุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงอัญชิสา ประสาทศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายอานนท์ ดอนธงขวา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กชายอานนท์ เจริญวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงอารียา รัตนวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายอิทธิพล ขุนสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายอิศรา ชาญวิจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายเกรียงไกร ศรีนคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กชายเจษฎา วันชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายเชษฐพงศ์ สมชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายเอกวุฒิ ปลิวกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงไพลิน เพิมกระโทก

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงกุลสตรี บานดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายจักกริช ศรีสม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายจักริน โพธิกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายจิรสิน วรนาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงจุฬามณี จังหวัดกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงชนิสรา สูงเพีย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายชยณัฐ บอนขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงชลธิกานต์ หมอเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กชายชลธิศ จันทร์เปรมปรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กชายชลนที ภักดีจอหอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กชายชาญยุทธ์ เบ็ดกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายฐาปกรณ์ พลใหม่
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กชายฐิติพงศ์ หมอนกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กชายทอมมี

่

มาร์เร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงทัศนวรรณ ชืนสังข์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กชายทีปกร พิมพ์ปรุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กชายธณรัฐ เพชรศรีเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายธนพนธ์ ปกสันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กชายธนภัทร ยาแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายธนากร รันวงศา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กชายธรรมนูญ แสงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายธวัชชัย ภาวเหลือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงธันยากร พึงโคกสูง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์ภักดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กชายนครินทร์ พานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายนนทวัช ทวีกัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กชายนรากร ลาภกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กชายนันทพัฒน์ อ่อนโคกสูง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายนิคม ปลังกลาง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายบารเมษฐ์ หวังนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงบุษบา บุญอุ้ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กชายปฏพี คลีสุข

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงปนัสภรณ์ จงจอหอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายปรเมศวร์ บุญเอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ เขตจอหอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปกกาเว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายพรชนิตว์ ดอกบัวกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายพลวัต กุลเทพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กชายพันกร ภมรมานพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงพิมวิภา ยุดกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงพีรดา ติดกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายภาคย์ภูมิ บอนขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กชายภานุพงศ์ สุขดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายภูตะวัน เกณฑ์พิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงมะปราง โพธิชัย

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

นอกชัยภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายวรวีร์ วาสุชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายวรวุฒิ พูนพิมาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายวรเมธ สอนไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงวิรดา นาคสุก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายศราวุธ กล้าหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เพียรธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายศุภชัย ชำนาญเท
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กชายสกลเกียรติ มอมขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แย้มจอหอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กชายสุเทพ คิดเห็น
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กองไผ่กลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายอรรถพร วงศ์คำพระ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอัญชลี กางด้วง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายอัมรินทร์ วัฒนะกูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา จันทนกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายอาทิตย์ คำมุงคุณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายอาทิตย์ นาคโคกสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายอำนวยศิลป ภู่เสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จรแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายโอภาส แมดพิมาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายไพศาล ม่วงฉะครำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กชายไมตรี มุ่งแอบกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายกริชมนูญ ตรีกลางดอน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงจรรยารัตน์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ สมใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ยุดกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ฟุง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กชายณัฐพล พีพิมาย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สวนดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายตะวัน จันทะค้อม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายธนพล พลจอหอ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายธนภูมิ มีภู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายธนารัตน์ สว่างภพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กชายนพดล ปลังกลาง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายนวมินทร์ ววงขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายนิวัฒน์ ศรีโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายประวิทย์ พันธุ์วัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

ไกรแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงพลอยมณี สืบเพ็ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายพันธกรณ์ พันธ์จันดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายภัทรภูมิ กลินกมล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายมงคลชัย บัวสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทอนสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายวรรณชัย โซ่เงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายวัชรพล กานอ้วน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายวัชรมน สุทธิอาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โตเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายวิทยา โพธิสอาด

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายวิทวัส ภูมิกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

หวังนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายศักดิศิทธิ

์ ์

จันทินมาธร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เวชโคกรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชมโคกสูง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายศุภโชค อามาตสมบัติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายสิทธิพล ผดุงสมัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงสุจิณณา จันทร์กลิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายสุรนคร เจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒
เด็กหญิงสเว็ตรานาแอเรียนโนล่า

แอชป
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ งานฉมัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายอาทิตย์ สิมสุนทร
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายอานนท์ วิเศษศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา อับษร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายเจษฎา ศรีชุม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายเจษฎากร กุกสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงเพ็ญณภา พูนกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กชายเรวัตร ด้วงชมภู
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายชาญณรงค์ สนโพธิกลาง

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายณรงค์ธร ทานสละ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายธนกฤต ศรสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายธนากร เถระวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงธิติมา พิศเกาะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ โกรธกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายนครินทร์ แก่นสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ เรือนใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายบูรพา โพธิกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ โลมะรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กชายปวริศร์ ผลนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายปยะณัฐ ชาหล่อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายพงษ์เพชร เขตจอหอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ จงจอหอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายพรพันธ์ มีหมืนไวย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายพิสิฐพล ปองเรือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงภัณฑิลา จากโคกสูง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายภัทรพงษ์ ทองปน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายภากร เพ็ญจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายมาศแมน พยัฆโส
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงยุวดี ยีจอหอ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงศรัณย์พร เอียมประพันธุ์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล จันทะดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

นายศิริพงษ์ ขจรกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายสมศักดิ

์

กูบโคกกรวด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายสุทธิเกียรติ ขิขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงสุมินตรา แทนกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายสุริยาวุธ ทอนเกาะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงหญิงนภา รังกระโทก

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิเชียรชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กชายอดุลย์วิทย์ แรมใหม่
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายอนุชา ปญญาศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายอวิรุทธิ

์

สีคาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงอสมา วงศ์สุนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายอาวุธ ศรีสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายอินทรชัย กอกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายเกรียงไกร เมียนงูเหลือม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายเสกสรร นาคสุก
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

นางสาวธิดารัตน์ เกิดหมืนไวย

่

๒๐/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

นางนฤมล จักรแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

นางพิมพ์ประภาอร ฮอหรินทร์ ๘/๐๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

นางวิภาดา ธิติบุญจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

นางสาวอรุณี เกิดทอง ๕/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ช้อยฉิมพลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงณัฐชา แก้วยศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงศุธาภรณ์ เชิงจอหอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงเกวลิน พินเกาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงเมษณี ยีสันเทียะ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงกิงฟา

่

ขจัดไพรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายธนชัย บุญกูด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒
เด็กหญิงภัชชากาญจน์

ด้ายรินรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร นิลออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา ทองมาก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายฆฑาวุธ โสภากุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายจักรพัฒน์ พินเกาะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ มีห่อข้าว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายณัฐนาวิน เทพทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงปรียาภัทร ทินกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ฤทธิวัชร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กชายวิชนนท์ นิลเกาะ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงสุชาดา เรียนรู้
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงสุนิตา หวังบุญกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กชายสุรวุฒิ โกนสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กชายอลงกร สุดประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายอลงกรณ์ บุญเริก
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายอาชา แย้มจอหอ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงเปรมยุดา ปะโปตินัง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายกนก หมืนมะเริง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงพินิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กชายขวัญชัย ใจคง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายจิระวัฒน์ ไชยเชษฐ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไขโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงชลนิชา เชือคำฮด

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา นิมิตรหมืนไวย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายธันวา นวลบริบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงปณิตา วิลัยกรวด
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายปวริศ คอนระไทย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงปญจรัตน์ สวัสดีมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จีนอาศัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนตรโคกสูง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายวงศธร โพธิยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงวิรากานต์ เกลียงเทศ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณอุดม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายเจษฎา จันทร์เทศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายเอกพงษ์ ชินจอหอ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายกฤติเดช กฤษหมืนไวย์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายฆเนศ เกลียงเทศ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายฉัตรปภณ ญาติเมืองปก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงชลิตา เนียมไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงธันยมัย ถาวรพรหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เรียงจอหอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายพัชรพงษ์ จีนอาศัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงพัชริฎา ประดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา ผักไหม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายพีรพันธ์ เกตุกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายพุฒิเมธ ยนจอหอ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายมหาสมุทร สร้างนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายศราวุฒิ ยิงนอก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายศักรินทร์ สอดโคกสูง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงศันสนีย์ อ่อนโคกสูง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงศิริพร แสวงหาทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงสุจารี แสงตะวัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ตาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยวงจอหอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงเนตรา ดิษยกูลไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงกนกพร แจกเกาะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายกรรชัย สายสินธุ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายกฤตเมธ ปวงกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายกันตินันท์ ดีขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงคคนางค์ ศรีลาชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายจักริน สืบจะบก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงจิราพัชร พุทธสาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ปานหงษา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงชนินาถ สระประทุม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงชลธิชา หะขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงชลิดา สินสุพรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายชัยธวัช แชนสันเทียะ.
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายชาญณรงค์ ชัชวาลย์ปรีชา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายชินกฤต เอกสาตรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ลังโคกสูง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงณัชกานต์ บุญกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายณัฐกมล พุทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายณัฐดนัย เพียนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงณิชารีย์ จอกจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายธนกิจ เม่ากรูด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ซีกพุดซา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายธวัชพงษ์ พาแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายธัญวุฒิ จันดอน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายธันวา พงษาวดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายนพพิชญ์ บุญแย้ม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายนพรัตน์ ศิริบุญญานุพาส
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงบุณยวีย์ บุญสร้าง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงปลายฟา ดุดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงปทมวรรณ ราศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงปยวรรณ ทิมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงพรนภา ไตรพิพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงพรรณรัตน์ หักทะเล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงพัชราพร พูนทองหมืนไวย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงพานิชภูมิ นาสมตรึก
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ แขนสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เขียนคำศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงภคพรรณ ศรีภราพิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงภูริชญา คุณทรัพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กชายยศพร จันทร์ดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายยุทธการ ไขโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ถีสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายราชวัติ คนใหญ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายวงศกร ทองบ่อ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ นาคคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงวีรดา โปร่งสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายศตพร สาเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายศตวรรษ ตอนกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายศาศวัต ทองปน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กชายสันติ ม้วนหา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายสันติภาพ วาดโคกสูง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสิภาดา เอียมชืน

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงสิรินยา อนุกูล
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กชายสุทธิพจน์ ถือพุดซา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงสุธีธิดา แก้วทะเล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี หลานนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงอนงค์นาฏ เจริญวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กชายอนุชิต พลอยส่งศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงอริยา เหาะสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา เรียงกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

กองโคกสูง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงอินทุอร เตโชพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายเอกพจน์ ต๊ะบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายเอกรินทร์ มูสิกะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายโชคชัย หวังปากลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงไอรดา นิลพล
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภราพิทักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงกรกนก ฟูกโคกสูง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ เชือมจอหอ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กชายกฤษณะพงษ์ ทอดอาจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายคงฤทธิ

์

ฤทธิจอหอ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงจารุภา เกลาโคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงจิดาภา บุตตะกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งรัตติกรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงชนาภา ไชยทองศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ฤกษ์นอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงณจิกานต์ ทนจังหรีด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฐชา พุทธา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แฝงสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงดุสิตา นาพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายธนกร วาดโคกสูง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ กาญจนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กชายธรรมนูญ เชือมกลาง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กชายธันวา เจนด่านกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

คูณกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายธีรเดช เหลือมกลาง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงนฤมล พงษ์สีมาภรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กชายนิติธรรม เสียมกำปง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงปนัดดา เกาะสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงปภัสรา วงค์พิพัฒศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงปภาวี บรรจบพุดซา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงปลิตา ผมงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงปญญดา ศิริบูชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงปทมวรรณ ภาโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงปาลิตา ราดด่านจาก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงปยนุช ละพิมาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายพงศกร ทองหมืนไวย

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายพงศธร รอดหมืนไวย

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงพลอยชมพู เชือสันเทียะ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายพีรภัทร ศิริบุญญานุพาส
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายภูสิน สิงห์สันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงมนทกานต์ สิงห์มี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงมนัญชยา บุศย์ปรีชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงรัชฎาฟา หลอดโคกสูง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ กิงนอก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ บุญกล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงวรินธร พึบขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงวรินรัศมิ

์

จรกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงวริยา การะเกตุ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงวริศรา มะธุโป
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กชายวัชรินทร์ หึกขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กชายวีรพล ภักดีจอหอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายวุฒิพร แซ่เบ้
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายศรัณยู สารกนก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงศลิษา วัดอยู่กลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงศศิกานดา อินทร์จอหอ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงศุภจิต กระจ่างโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายสมบูรณ์ มหาสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสิริพร พิมพ์โคกสูง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายสิโรดม งามปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายอภิชาติ แซะจอหอ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงอริยา ชาโรจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงอานันตยา ศรีคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงอินทิรา จิตต์สูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กชายเกียรติภูมิ นาชีวา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กชายเดชาวัต พินเกาะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงเอวิตรา ว่องวิกย์การ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงกนกนุช จำงูเหลือม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงกนธิชา ดวนสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายกฤตเมธ เครือเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซีกพุดซา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กชายกิตติ แขจอหอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงจตุพร ถือพุดซา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายจีรวัฒน์ โฉมวิไล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ มณีวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ผ่องวัฒนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธุ์จะโปะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

นวลสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายณัฐพล ภินานันทชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ สมบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงทิพย์ประภา เขียนคำศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงทิพาพร ภูมีแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เขียมสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

มัจฉาชีพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กชายธีร์ธวัช หมันหมืนไวย

่ ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายนวพล ขันทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงนิชาภา ฉิมพลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงบุศรา เกสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงปณฑิตา จันทรุกขา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายพชรพล มูลสูตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงพรรณิภา ฟุงนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงพัชรี โคตรสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายภานุพงษ์ เรียงจอหอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายภูมินทร์ พันธ์อินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายรชต คะเชนชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กชายรพีภัทร คำมณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กชายรังสรรค์ สุมาจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงวาสิตา สืบจะบก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงวีรวรรณ สุขสงกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายศักดิมงคล

์

กริตกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ศักดิอนุทัย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร ไขโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ กกสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายอภิวิชญ์ บิดขุนทด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงอรวรา ชาโรจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายอันดรูว์ ฟรังค์เกิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายอัศวิน กอยากลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กชายอัษฎายุทธ เอียมศิริ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กชายอำนวย พิมพ์แก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง เหระวัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กชายกมัยเทพ ด่านโพนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงกฤตติยา กิมสำราญ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กชายกฤษณะ ขิงโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายกวีวัฒน์ ปลังกลาง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุรถาวร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กชายคฑาวุฒิ โพนธาตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กชายคณิศร สืบญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงจตุพร พยัคมะเริง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ โพรงกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงจินตนา กกพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กชายจิรกฤต ประกอบพร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เยืองกลาง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงชนาพร สนิทจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงชลิดา จูงกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายชูชาติ ฤกษ์กลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงฐาปณี ประโมทะโก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แชจอหอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ กอพูกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายณัฐพล ชินจอหอ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายณัฐพล ละม่อมเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

นางสาวณัฐสุดา ขอเหล็กกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายทรงธรรม ชัยอิมสุข

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงทิพย์เกศา เงินโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายธวัชชัย คำแหงพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงธัญรดา วิเชียรวรรณกูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงธัญวรรณ จีบกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงธัญวรรณ เทศสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กชายธีรดลย์ สุทินเผือก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายธีรพงศ์ ลือกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กชายธีระยุทธ ดังโพนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายนฤดล บุญภักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายนินนาท ศรีบุญรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงนุชรี ยศกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ปญญาอุดม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงบุษบา กิงโพธิ

่ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายบูรพา งามสง่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงปณิดา พันสระน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ภูสุวรรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ณ พิมาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงปาณวลี วงษ์มี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายปยวัชร์ รำกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงพิชญาภา สือกลาง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สายประสาท
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายภาณุวงศ์ สุพรรณกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงภาวินี เขียงกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงมุฑิตา จีนกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายยุทธศาสตร์ นาคา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เกตกะสัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายรุ่งอรุณ พงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา ฮุงสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงสินีนาถ โจมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงสิริพร ปล้องงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุพรรณกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายสุริยา นานา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงสุริวิภา จัดโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ รำกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงสุศิริพร เพ็ชรสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงสเปเชียล

่

ศรีรงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงอภิชญา จำปาโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายอมรเทพ ชูจอหอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงอริสรา ชิดนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายอรุณชัย จงกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงอังค์วรา ปลุกกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายอาทิตย์ กองอุ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายอาโน ชินบัตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงเกศินี เดชสีพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จงน้อมกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กชายเดชาพล ภาหลง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา ดวงเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย เสารยะวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงเมขลา เกลากลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงกัลยาณัฐ กกพิมาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายคมกฤษ โคมฉัตรทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กชายฉัตรชัย พรมสุริย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงชนกสุดา เสนาจอหอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงชมพูนุช แถลงกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงฐิตานันท์ เกียวสันเทียะ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กชายณัฐพล ฟูกโคกสูง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตสาหะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ตรวจงูเหลือม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

รอดผา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงธนัญญา อบกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงธนิตตา สนงูเหลือม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงธิติสุดา เลิศพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงธีมาพร หาญละคร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ยึดกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายนิติพงษ์ จีบเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงปริชญา ทรัพย์จอหอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงปวีณา หินนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กชายพงศกร อุบลโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายภัทรพล จริงโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี จันลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายภานุเดช จัวสันเทียะ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายมนัสวิน กังวาลสงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายวัจน์กร ชนากลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายวาคิมฆ์ โดดสู้
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายวีรพัฒน์ ตุ๊นาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายวีรภัทร ดิงกลาง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริวัชระกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายศุภณัฐ บัวงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายสิทธิพร หล้าลำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กชายสิทธิพร เริงสนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายสิทธิพล เริงสนาม.
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงสุธาสิณี ศิริเดชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายสุเมธ จ่างโพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายอาทิตย์ นาคมะเริง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายอิสระภาพ แฝงด่านกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไขโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายกัปตัน มาประสงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงณีรนุช แสนเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายธนชิต สงวนศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายธนากร เฉิดไทสงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายธีระภัทธิ

์

งอกโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายนธี กาจหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายนพนันท์ คำมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายประภาส จำปาโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายพรชัย สุวรรณปกษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กชายภัทรกร มีฉวี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงรังสิมานี แก่นนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงวรรณิภา หลวงชุมพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายวรากร เรืองโรจน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงวิจิตรา แซ่เอีย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายวีรพันธ์ เกียรติโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

นายศรราม สังฆโสภณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายศักรินทร์ ศิริบงกช
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กชายสหัสชัย งามโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายสันติสุข นอกตาจัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงสุนารี กำโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายอนุชา น้อมกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ หนูแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงอลิส จัวสันเทียะ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงเกวลี มณีสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เริงสนาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

นายกฤตเมธ มุ่งพันกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

นางสาวจาริณี ดิงกลาง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

นางสาวจิราภา ภู่เอียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

นางสาวจุฑามณี สนธิมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายชนะชัย ขอดวงกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

นายฐาปนา กล่อมจอหอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

นางสาวดาวเรือง จันทิมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

นางสาวธัญญธรณ์ นาคพวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

นางสาวนริศรา ชันกลาง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงปรางทอง ตอบกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

นายพงศธร บุษราผู้พึงธรรม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงพรพรรณ เสมาฉิม
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

นางสาวภัคจิรา สังกัดกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงวรรณภา ยุดตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

นางสาวสุทธิดา เริงสนาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

นางสาวสุภาพร เนียมกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงอรทัย อุทยานวิชา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

นางสาวอินทิรา ทานสละ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

นายเอกภพ รอดกลำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

นางสาวกฏชกร ชนังกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

นายกฤษฎา ทรวงโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

นางสาวจิตสุภา โอนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

นางสาวณัฐทรีชา เงินโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

นางสาวณิชารีย์ เวชมงคล
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

นางสาวธนัท ตันติอำนวย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

70นำทิพย์ มุ่งพันกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

นางสาวบุษกร พินิจพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

นายประทีป สนิทกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

นางสาวลลิตา ใจเอือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

นางสาววนัสนันท์ เชียวการ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

นายวรพล จีนกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

นายวรวิบูล ฉำจอหอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

นางสาววันดี ลัดครบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

นายวุฒิชัย ดำครบุรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

นางสาวศุภษร นันกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

นางสาวสมฤดี กรณ์งูเหลือม

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

นางสาวสุธิดา เอือกลาง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

นายเกียรติศักดิ

์

เขมจิรัสย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

นายณัฐพงษ์ เศษจันทึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

นางสาวณัฐริกา จงหน่วงกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

นายนัฐกานต์ ขานภูเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

นายบุญส่ง เชยโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

นายประสิทธิ เชยโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

นายปยะพงษ์ สังคะบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

นางสาวพัชรี พรมสุวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

นางสาวฟาประทาน เครือวัลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

นางสาวภควดี ปะทะดวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

นางสาวรุ่งอรุณ ชวนโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

นางสาววรรณพร บ่มกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

นายสรทัศน์ อาจปรุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

นางสาวสหฤทัย งามโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓

นางสาวสุมาลี นิชาญกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

นายหฤษฏ์ เงินโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

นางสาวอุบลวรรณ แมบจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

นางสาวเสาวนีย์ บุตรไทย
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายนวพล ขอพลกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี   

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โอบโคกสูง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายกายสิทธิ

์

ศรีอภัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายกิตติพงษ์ พรหมสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายกิตติพศ บุบผาอาจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เบืองกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ เรียงจอหอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายคชสีห์ หมวกหมืนไวย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายจักรินทร์ ธรรมจอหอ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายจิรพัฒน์ เขียนพลกรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ พลบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แหวนโคกสูง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมพุฒ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายณัชพล เนียมทับทิม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงณัฐชกมล กระโจม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายธนนนท์ ศรีอภัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายธนพร นิมิตรหมืนไวย

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายธนภัทร ม้วนโคกสูง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงนาราทิพย์ แก้วกันหา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายนิติพล ปลังกลาง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ สูบโคกสูง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายพิสิษฐ์ แต้มโคกสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายพีรยุทธ มีโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายภาคภูมิ เกตุสง่า
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายภูธน แต้มโคกสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายภูธเนศ คงกะพี

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายภูมินค์ คะเรรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายมณเฑียร จันทวีวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงรพีพรรณ อินทรโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงรักษวีร์ วงษ์กรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีอภัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงรัตติกาล พินโคกสูง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงวรัญญา สวัสดิสันเทียะ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายวรเชษฐ์ ชวนโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายวันชนะ โกมุทกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กชายวายุ ระดาวเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิกลาง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายศรชัย นามพุดซา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงศศิธร เผนโคกสูง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล ปลังกลาง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ลำยอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายสมบูรณ์ วงค์หิรัญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงสมศรี ใกล้จันอัด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ชัยปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

นายสุทธิราช นิมิตรหมืนไวย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มูลกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงอภิญญา หมวกทองหลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายอภิวิชญ์ เริงสนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงอรปรียา พิศกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา เสนาสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายอาทิตย์ กระออมกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงอาธิติยา พินโคกสูง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงอารียา ลีกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กชายเกรียงไกร แรมจะบก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กชายเจษฎา แซ่ลอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายเสกสรรค์ ทิพจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายเอกพงศ์ แซมโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงกนกพร สารโคกสูง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายกัณติกร ศรีอภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงกัลยกร มลอยู่พะเนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายกายสิทธิ

์

จงย่อกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กชายกิตติโส เถาพุดซา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายชานนท์ กิงพุดซา

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กชายธนพล พูนประโคน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ คูณเสมอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงธิดาพร นิลปานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีอภัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กชายบัญญา เจริญรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายพีรยุทธ เงินโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงมุทิตา ใกล้จันอัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายวสุพล แก่นจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงศรัณย์พร เภตราใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงศรีอุทัย ศรีอภัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงสุจิรัตน์ บาลโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงสุณิสา กลมกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กชายสุทธิศาสตร์ ซึมกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงสุธิตา ครุฑวิชิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กชายอภิญญากรณ์ ซึมกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กชายอภิวิชญ์ คงสนิท
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงอรอุมา ชิดโคกสูง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายอัมรินทร์ เบอร์ขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงโชติรส เงาโคกสูง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายฉัตรมงคล จันทร์ศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายถิรวุฒิ พิมลนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กชายธนภัทร พงพุฒ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงธนันวลัย รอกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายธนาวุฒิ บึงระงม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายธีรยุทธ์ แสงสี
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงปยภรณ์ ต้อยน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงพรนภา เวียนโคกสูง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงพรวิไล มุ่งขอบกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ปลังกลาง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงภรกัญญา รัตนอภิสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงวรัญญา เผนโคกสูง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายวรโชติ แจะสันเทียะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายวีรชัย อ่วมในเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงศิศนิภา สุวรรณศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงสุธิดา บุตรช่วง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กชายสุประสิทธิ

์

บังจันอัด

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงสุรวดี ศรีคงคา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

พลจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กชายเมธา เผนโคกสูง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายกล้าณรงค์ แขจอหอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายจรัญ มีโพธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงตะวัน แรมจะบก
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

นายธีรพงษ์ บุญด่านกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายธีรพล กลมกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

พลบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ บึงระงม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายสมประสงค์ ทิวคู่
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายสุระศักดิ

์

ชูเกาะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายอาทิตย์ วงษ์กลม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

นายกริชชัย กิงทุ่มกลาง

่

๑/๑๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ   

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

นางกัญรดา พูนศรี
๒๒/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ   

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

นายสมานมิตร ดอกขจร ๖/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ   

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

นางสายสุนีย์ มีตา ๖/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ   

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา พิงโคกกรวด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงจิราภา เพียงโคกกรวด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงฉัตรชนก ถมทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงญาดา ชูโคกกรวด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายณัฐธิชาญ สีคร้าม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ เลาสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กชายธนพล หนาแน่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กชายธีรภัทร สินโพธิกลาง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงปณิดา เกิดเหมาะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงปริยาภัทร รอสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงพัชราภา ศิลาโคกกรวด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ จรจำรัส
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายวงศกร ศิลาโคกกรวด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงวรรณณิศา ชาญสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงวาสนา บุรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงศรันยา วาจามัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงศิริประภา ชายเพชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายสนธยา ธรรมสอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วผ่อง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงอนันตญา รอสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงอังคณา พันธ์โคกกรวด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงจิราพร น้อยกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายธวัชชัย นาประจักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์สาลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงนัฐสิมา รืนรัมย์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายพรหมมินท์ ดวดกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงพิยดา พงษ์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กชายวรพงศ์ วนาลาภบวร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายวรพงศ์ วิเชียร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงวรัญญา เจิมขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงวริศรา เทพเกาะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี บัวจรูญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงสำเภา ทองโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กชายเรวัต ด้วงสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

หาญโคกกรวด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายนวพล ถนอมพลกรัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงปฏิมา ศิลาโคกกรวด
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายภุชงค์ กันหาชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กชายภูมินทร์ ชาญสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงรัตติกานต์ จันทรังษีวิสุตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงรัตนาศิริ พันง้าว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กชายวิจิตต์ บำรุงนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงสุดธิดา ชมโคกกรวด
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กชายสุวรรณ โพธิต้น

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงอนิศรา สันกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ กรณ์โคกกรวด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายธวัชชัย ฟกโคกกรวด
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

นายนิวัติ จันทร์สมัคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายวสันต์ พิมพ์สูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ไข่พรมราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กชายเจษฎา วิเศษโคกกรวด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงกชพร ยวนยี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงกมลชนก แก้วคง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงกมลวรรณ วุฒาพิทักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายกฤษณพล เตยดอน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงกัลยากร ดวงแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา นิตุธร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายขวัญชัย สีไคร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายชนพล เทียมหอม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายณธรณ ชาติผักแว่น
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายธีรวัต เกียรติโคกกรวด
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงบาจรีย์ แรงใหม่
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายพงศ์พัชร์ โตนสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงพศิกา คล้ากระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงภรณ์นภา เพียงโคกกรวด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กชายภูรินท์ พิมพ์พันเหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงรัญชิดา พัวอมรพงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงรุจจิรา สร้อยสุข
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงวริษฐา ดอกงิว

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายวันชัย นาโศก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล คูณขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายสรยุทธิ

์

อุดมสมบัติรัตนะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กชายสหรัฐ จันทร์แรม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กชายสาโรช เงาภู่ทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงสุรีย์พร เฉิดฉาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กชายอติวิชญ์ ลีลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงกฤติมา ศรีไพบูลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายจตุพร คามตะสีลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กล่อมสมร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กชายฉัตรมงคล บุราณศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กชายณฐาภพ ไชยวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กชายณัฐกุล นาสิงเตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายธนพัต คงฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายธนภณ โตนสันเทียะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กชายนนทนันท์ ชิดสาคร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายนิติธร แจ้งต่าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงนุจรี กูบโคกกรวด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สายบุญลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงวรรณนิภา เหล็งพัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายวรรธนันท์ วงศ์อนุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงศศินา ยีอำพันธ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กชายอติกานต์ หัตถกรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายอนุชิต แซ่ซือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นอกตาจัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ดีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงณฐพร ทูโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายณัฐนันท์ แผนสันเทียะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายณัฒวุฒิ สิงหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงทสร ชมภูบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงนงค์รัตน์ บุญตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงนิพาพร เครือไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายปฏิภาณ นาสิงเตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายพีรภัทร บุญหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กชายภันตภณ โตนสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงภานุชนารถ วรรณทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายภานุวัชร สามารถ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กชายรัชตะ มะสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายวัชรากร เสระพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายวีระพงศ์ ศรีพลกรัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงสาวิตรี กัณหา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงสุกานดา นินใหม่
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงสุภัทราวดี สายแวว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กชายอนันต์ชัย เขียนโคกกรวด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงอาคิรา ดอกงิว

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายอโนชา ไว้สันเทียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงเกวรีญา โนใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงแพรวา จอมจอหอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายศิวัช กูปโคกกรวด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายสิทธิโชค สายบุบผา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงสุชานาฎ พืนทะเล

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงสุวิมล สุขสมาน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงอรนภา ธรรมนิยาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายชารัญช์กรณ์ เตชสิทธิวรโชติ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิรประภาพันธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายต้นหนาว สิทธิสูงเนิน

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงนิศากร พรมวันนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงปยะรัตน์ แปนกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงรัตนา กิงโคกกรวด

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงศิวัชญา กองพรมราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายศุภเศรฐ มะเดือทอง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายสิทธิชัย นุ่มชัยภูมิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายเสกสรร เวียงนาค
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายไอศรรย์ กรโคกกรวด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายฉัตรมงคล แก้วศรีจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงฐนตา วงศ์ปนตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายทวีลาภ เขาโคกกรวด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงทิพรดา หมายอมกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายนคร กูบโคกกรวด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงบุษกร กางโคกกรวด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทวนมะเริง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงวารุณี เขาโคกกรวด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ทันโคกกรวด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงสมฤดี ฉิมพาลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงสิรินทร กล้าแข็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงสุกฤตา ศิลาโคกกรวด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงเกดธิดา แสนอู
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงแพรวา แผนสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเปดนำ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

วัดหนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

นายไชยกฤตข์ โสทรเกรียงไกร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

นายณัฐภัทร อนุสรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

นายปณต วัชรมัยสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

นายพศวีร์ พลละคร
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖

นายพัฒนพงศ์ เพลิดขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

นายภานุวิชญ์ พะนะจะโปะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

นายศุภผล แท่นแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

นางสาวกานดา ทองศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑

นางสาวเกศญาภรณ์ ปกคำไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

นางสาวจีรนันท์ เปลียนผึง

่ ้

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

นางสาวชนิกานต์ สาลียงพวย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

นางสาวชาลิสา วงศ์ปญญานันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

นางสาวนงนภัส ฤทธิเอนก

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

นางสาวปยธิดา แสนนามวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

นางสาวเบญจรัตน์ ฉัตรวงศ์วาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

นางสาวภทรวรรธน์ ศุภพฤกษพงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

นางสาววรชฎา สุขจำลอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

นางสาวสุธาวี ไทยศรีวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

นางสาวหทัยชนก พลเมืองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

นางสาวอรณิชา เทพวิชิต
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

นายนรสิงห์ จันทะสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

นายกฤตภาส จันทร์แจ้ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

นายเกียรติปกรณ์ อุไรกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

นายณัฐกิตติ

์

สอดโคกสูง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

นายทินภัทร ประสพอัครกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

นายภูรินทร์ บุระคร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

นายเมธาสิทธิ

์

ศรีวัฒนพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

นางสาวกัญญาภัค จิตรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

นางสาวกุลรัศมิ

์

เชาว์รักษ์หิรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

นางสาวชนิกานต์ บุญพาวัฒนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

นางสาวชลธิชา ดนตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

นางสาวณัชชา สุธีวรนันท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

นางสาวดลหทัย เขียวสวาท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

นางสาวนวรัศมิ

์

จินตนามณีรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

นางสาวมาตาชา เกตบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

นางสาวสุทัตตา ประเสริฐการ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

นายณัฐชนน นิวาศะบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

นายภาคภูมิ จิระวงศ์ประภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

นายพิชยะ ฉิมรักแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

นางสาวมาศสุวัณณ์ คุณารัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

นางสาวกิติพร เศลารมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

นางสาวนภัส เจนพรมราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

นางสาวนภัสสร พงษ์จะโปะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

นางสาวบุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

นางสาวปารีณา วิไลวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

นางสาวปติสกุล จันสุพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

นางสาวพิชญาภา อินสมเชือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

นางสาววิชญาพร ภูบาลชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

นางสาวศศิธร แสงนารายณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

นางสาวสิตา ส่งสิริฤทธิกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

นางสาวสุกัญญา นามวิชัยศิริกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

นางสาวอนัญญา สิงห์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

นางสาวอรรวรรยา อำบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

นางสาวอารีรัตน์ พาดฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

นางสาวอิศราภรณ์ อุฬารพาณิชกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

นายฉันท์ฑัตศ์ พิมพ์เสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

นายชยพล จิรเกษมสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

นายดนุสรณ์ กนกยุราพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

นายธนชัย พิณปรุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

นายพุทธิพงศ์ วันธงไชย
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

นายระพีพัฒน์ กาญจนกุลวัฒน์
๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

นายสิทธิพล คำศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

นางสาวกรรณิการ์ ทาซ้าย
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

นางสาวกุลจิรา เอ้งฉ้วน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

นางสาวฐาปะณี โม้ลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

นางสาวธนภรณ์ เทียนไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

นางสาวนันท์นภัส ฐิตสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

นางสาวบุษยา ปะการะเต
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

นางสาวลลิตา โพธิทองงาม

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

นางสาวศุภนิดา ปญญาคม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

นางสาวอนุสสรา รัตนบำรุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

นางสาวอาทิตยา คะณาเนปะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

นางสาวอาทิตยา แสนศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

นางสาวอารดา รัตนอัมพา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

นางสาวอารีรัตน์ ประกอบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

นางสาวพิชญดา เงินจังหรีด
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

นางสาวมัลลิกา บีพิมาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

นายจิตรติศักดิ

์

จอกกิว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

นายภูริณัฐ กองนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

นายพงศพัศ แสไพศาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

นางสาวพชรธมนต์ รักบุญ
๒๘/๐๖/๒๔๘๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

นางสาวพรผจง คำแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

นางสาวภัทรภร จันทรักษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

นางสาวศุภพร ใหญ่ไล้บาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

นายณัฐนันท์ แสงจันทร์ฉาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐

นางสาวญาณนันท์ นามบุดดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

นางสาววารี แสงอาทิตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

นายพัฒนากร แจ่มนิลพิพัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

นายเอือชญานนท์

้

ดีดพิมาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

นางสาวกนกวรรณ แข็งขัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

นายกันตภณ เอกพงศ์เมธี
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

นายจิรายุส สุขรมณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

นายจุฬพัฒน์ อมตฉายา
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจียมสระน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงกัญญาณี ประโยชน์โยธิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปอสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา ฤทธิเดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา วารีศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา มิงสันเทียะ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

รวยสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงจิตติมา ศิริทัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อึงบำรุงพันธุ์

๊

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงชนกนันท์ งามสนิท
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงชนิกานต์ พงษ์วิมาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงชลนิภา ประทุมวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงชุติมา ศรีรัตนลิม

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ช้อนสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงดรุณี ภูขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงดรุณี เวกสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ชืนโพธิกลาง

่ ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงธัญจิรา หารไชย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเพ็ชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ศิลปะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายนภัสกร เวกสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กชายนราธิป แสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงนัทชา ประจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงนาตยา บุญวิจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ นันทะรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงนุสบา รัตนานุสรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงบุณยอร สุหงษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายปฐมพงษ์ ถินขาม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายปริญญา ฟงสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายปยทัศน์ กัญญาคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงพรชนัน จ่าชัยภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์ตะคุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงพรภวิศย์ กามขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงพรรณวษา อ่างรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงพรรณศิริ พึงงาม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงพรรษชล วันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี
ธนทรัพย์มหาศาล ๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงพิมนาริน งัดสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายพีระพล พูลเพิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงภิญดา บัวเขียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงรติกรณ์ แก้วคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงรัตนพร เหล่าชุมพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงลลิตา ช่วยงาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงวานิสสา เขียนพลกรัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงวาสนา อ่อนปุก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ ตระกูลมหชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายวิษณุ จันทรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงศจิษฐา ฤทธิธนอภิญญา

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เดชาพัฒนสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สนใหม่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงสมหญิง จิมสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงสุภาพร อุปสาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงสุวิมล ฉิมใหม่
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงหัตถวดี สดสุชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงอภิสรา สนธยาพาโชค
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงอรทัย เขียนโคกกรวด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงอรปรียา วิชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงอัญชลิกา ปราณีตพลกรัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ นวมโคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา เตชะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงอินทิรา ทิระวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงเกวลิน คิวสูงเนิน

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงเมฆาวี เขตนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายแกรลี

่

บรัน

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงแพรวา ชิดนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กชายโกสินทร์ ขอรสกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงกชวรรณ กลันกลาง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงกันย์สินี ไพบูลย์วงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ นาดสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายจิตกร เตียนพลกรัง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ สินนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายจิรายุ พุทธสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ แคล้วสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายชินวุธ ตังชูสกุลชาติ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงญาณิษา เมตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ พินสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงณัชชา ภูมิจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เสริมชือ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงธนณัฐภัสสร ศรีดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงธัญจิรา โนมขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ โชติจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายนพฤกษ์ อุปมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายนราธร ติสวัสดิชัยกุล

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงนิชาภัทร มานูญวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงปภัชญา นราครองสิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงปริยา เพียงใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงพนิตตา ชัยบุญนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงพรกนก พิพิธภัณฑ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงพรรณิภา ระเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงพัชรพร ปากกาแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงพันวษา ศรีเทพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงพิกุลทอง นามวิสัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จอนโคกกรวด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงภัทรพร เวกสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ กริดเกล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายภูวรินทร์ เตียนพลกรัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงมุขสุดา ภูธร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงยาตาวี ทรัพย์มัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

นานกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์สูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงวลิษา ธงฉิมพลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงวารินี นันตะมาตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงวาริสา สะอาดปรุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงวิภาสินี มีนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อัณฑะพันธุ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงสรชา บุญนิธิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงสุธิดา ชิดสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สืบปรุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงอฑิตยา ชุ่มชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงอรนภา ไกรษร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงอัญชเกศ กลางเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงอุษณี ทาขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงเพชรลดา ทิมโคกกรวด
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓
เด็กหญิงแก้ววิกาญจน์

ชิดตะขบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีอภัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แย้มสุชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงกัลสดา หมืนท่อง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ต่อมสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

โทฮาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงชญาดา เครือสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงชณารัศมิ

์

กฤตภาสจตุทิพย์
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงชลลดา โกฎค้างพลู
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แสนใหม่
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ โทบุดดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เอือยฉิมพลี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงดารารัตน์ อำมะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายทินกร ไพรินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ จินดาพันธ์พงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายธนิสร การบรรจง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขยอดพะเนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงนนิศรา สุวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงนริศรา มาลารัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายนิติ แขมโคกกรวด
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สมณา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายพสธร ใจยะสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงพัณณิตา เงกสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗
เด็กหญิงพิชญาลักษณ์

สะท้านภพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ มบขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงภัทราพร สองจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงมุครวี ตันสูงเนิน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงรัตนฤดี ชมโคกกรวด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงวริศรา หงษ์คู
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงวิมลสิริ พูนนายม
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วัฒนพงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ งามเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายสมภพ แฉ่งสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายสหรัฐ ทัดทาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กชายสิรภพ ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงสุจิตรา กะโนนศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิลปกอบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา กันทาวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ พงษ์โคกกรวด

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ราศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายอภิชาติ อินทมนต์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โรจนกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายอัครพล สุพัตร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗
เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์

แนมขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงจันทิมา คำด้วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

นายจิรเดช เชือผู้ดี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐

นายจีรยุทธ แซ่จิว
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

นางสาวจีราพร เกษหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

นางสาวจุรีภรณ์ วันสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

นางสาวชนันดา ลออเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงชนาภา
เจริญเรืองวานิชย์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงชนิตา เรียงใหม่
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

นางสาวชลธิชา สินปรุ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

นายชัชวาล บุขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

นางสาวชาลิตา สุทธิสัญญาพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

นางสาวญาณิศา เชิญอักษร
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

นางสาวญาดา พูลพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

นางสาวญาดา เนือกขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

นางสาวฐิติญาธร กล่อมสุนทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

นางสาวฐิติพร แนมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

นางสาวฐิมาพร ปนสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

นายณภัทร เมืองสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

นางสาวณราทร ประวันรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

นางสาวณัฐกฤตา กะลาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

นายณัฐชนน บุญศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงณัฐชยา กรองสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

นางสาวณัฐชา มะสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

นางสาวณัฐฌา สินพูน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

นางสาวณัฐฐินันท์ กลีบตะขบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

นางสาวณัฐณิชา พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

นายณัฐวุฒิ ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

นายตุลา จิตรรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

นายทรงพรรณ บุญถึง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ทะยอมใหม่
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

นายทัสมา บุกขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

นายธนกฤต วรชิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

นางสาวธนภรณ์ สุพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

นายธนวัฒน์ ปดประทุม
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

นางสาวธนัชกรณ์ ทองนานัปการ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงธันยพร เหาะสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

นายธเนศ เขมจิรัสย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงนฤมล ทิศกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

นางสาวนฤมล หาญนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

นางสาวนสิมาพร ประทุมมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

นางสาวนัชชา รอดนุช
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑

นางสาวบุศรา
ปญญาเสมอทรัพย์ ๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

นางสาวปณิดา ถนอมพลกรัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

นางสาวปพิชญา เพียซ้าย

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

นางสาวปรัศนีย์ ชืนนอก

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

นายปริญญา พลเสนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

นายปวริศ เอกลักคณาพงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

นายปญจภัทร ล้อแสงทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงปญญพัฒน์ รักษ์กลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

นางสาวปยรัตน์ น้อยเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

นางสาวพรพรรณ แก้วศรีไตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

นางสาวพรรณนิภา นามเวช
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

นางสาวพวงทอง เจียรพันธ์พงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายพันธวัช ชวดฉลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงพิจิตรา พิณใหม่
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงพิมพ์นารา งวดสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

นางสาวพิมพ์นิภา ปวริศสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

นางสาวพิมพ์พิชา ฤกษ์โรจี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

นางสาวพิมพ์รดา แสงผาลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

นางสาวพิลัยวรรณ ทองเทียบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

นายพีรวัส ธีรภัทรพลเดช
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายพุฒิเมธ กริมกมล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงภรณ์พัตรา ศรีสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

นางสาวภัคจิรา ยะสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

นายภัทรพงศ์ เชือกโคกกรวด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงภัทรลภา ช่วยระเทพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ตุ้มสูงเนิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

นางสาวภาณุมาศ ค่อมจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

นายภานุเดช พัฒนะแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

นางสาวมิงกมล

่

เพ็งสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐

นางสาวรชยาทิพย์ วีริศราวุฒิกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงรัชฎา ประวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

นายรัฐธรรมนูญ สว่างโคกกรวด
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

นางสาวรัตนาภรณ์ แผ้วสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

นางสาวรุ่งทิพย์ รัทธะรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงรุ่งนะภา เกตุใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

นางสาวลักคณา ชิณวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

นางสาววชิรญาณ์ วงศ์รักสนิท
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

นายวรพล นานาวรรณการ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงวรรณการน์ กัลยาณพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

นายวรรธนะ แสงภูเขียว
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

นางสาววรรวิสาข์ มานะการ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

นายวรายุทธ ปลังกลาง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

นางสาววาสิตา เปล่งสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

นางสาววิมลสิริ เมืองสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

นางสาวศรัญญา รอดจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

นางสาวศศิกานต์ ทูโคกกรวด
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล ด้วงนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

นายศักดินนท์ หาญพนม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

นายศักดิพล

์

สองใหม่
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

นายศักดิสิริ

์

ศิริพัฒน์กุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

นายศิรสิทธิ

์

ชินตระกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

นางสาวศุภกานต์ ถนอมพลกรัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

นายศุภณัฐ เตชะวนกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงศุภนุช ฟงสูงเนิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

นางสาวศุภรดา อุทุมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงสกลสุภา สุขสง่า
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

นางสาวสวรินทร์
อินพระเทียมเนียม ๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

นายสหัสวรรษ เปาสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี มุ่งปนกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

นางสาวสิตานัน กุดนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

นางสาวสิริพร เนาวรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

นายสืบศักดิ

์

นิพาเต
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

นางสาวสุกัญญา แผนสมบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

นางสาวสุจิตรา จันทร์กลินหอม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

นางสาวสุชานันท์ ลำเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

นางสาวสุธิชา จันทินมาธร
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

นางสาวสุธิดา เตียนพลกรัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองโพธิกลาง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

นางสาวสุภาวดี ศรีอรรคพรหม
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงสุรดา พัฒนศาสตร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายหฤษฎ์ ทองพีระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

นายอนุพงศ์ กลำเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงอภิภาวดี ศิลปกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

นางสาวอรจิรา อุดมพืช
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

นางสาวอรพรรณ สุดใจรักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ธงสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

นายอัครพนธ์ วงศ์เพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

นางสาวอัญชลี กลินศรีสุข

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

นางสาวอัณฏิมาร์ เวียงอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

นางสาวอาจารย์รี พรมลัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑
นางสาวอาทิตยาภรณ์

กงซือ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

นางสาวอาภารัตน์ สว่างพลกรัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงอาราดา ภูนารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

นางสาวอารีรัตน์ บำรุงวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

นายอิชณน์คมณ์ จุลศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

นางสาวอินทิรา ปงยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงอินทิรา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงอินธิราภรณ์ ตะสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

นายอุดมทรัพย์ เพียรกสิกรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวอุไรพร สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

นางสาวเขมรินทร์ หวังดีกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงเจติยา ประสมทรัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กชายเจษฎากร พิพัฒน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

นางสาวเชษฐสุดา ดิษยอรุณพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

นางสาวเนตรชนก แก้วนุกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

นางสาวเปรมฤดี แฟสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงเพชรไพลิน สาธุวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กชายเมธัส ศรีเผด็จ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

นางสาวเอมิกา เจิมขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

นายโชคอนันต์ มณีกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

นางสาวกนกพร ทิศกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

นางสาวกัญญาพัชร อยู่หมืนไวย์

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

นางสาวกัญญารัตน์ เนียมสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

นางสาวกัญธิกา เสนานอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

นางสาวกันตินันท์ นันท์ณัฐพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

นางสาวกานต์ธิดา ทุมกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

นางสาวกีรตยา ชัยบุญนนท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

นางสาวขวัญใจ เกียวสันเทียะ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

นางสาวจันทกร สืบพานิช
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

นางสาวจิดาภา เจตนาสระน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

นางสาวชนรดี มาตรแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

นางสาวชุติกาญจน์ เพียรสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

นายณรงค์วิทย์ รืนกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

นายณัชพล หมืนวิเวก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

นางสาวณัฐกานต์ สวนกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

นางสาวณัฐธิตา เตียงขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

นางสาวถนอมทรัพย์ ท่วมพุดซา
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

นางสาวทิพยจินดา ทองกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

นางสาวธนันธร เพชรทองหลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

นางสาวธนัยพร แย้มศรีสุคนธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

นางสาวธนาพร บุญครุฑ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

นางสาวธัญชนก ปราณีตพลกรัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

นางสาวธัญชนก ผ่องโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

นางสาวธัญสิริ ชินบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

นายธาดาพงศ์ ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

นางสาวนภัทร ทองสิบวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

นางสาวนภัสสร บุญสูงเนิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

นางสาวนริศรา พรศิวกุลวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙

นางสาวนริศรา อ้นเนียม
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

นางสาวนฤมล เดสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

นางสาวนวรัตน์สุภัคฐ์
วงจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

นางสาวนันทวัน บุญล้อม
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

นางสาวนาฏอนงค์ สอนจำนงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

นางสาวนุจิรา ประครองเส็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

นางสาวบุญรักษา มาลัยทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

นางสาวปริชญา สรุจิกำจรวัฒนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

นางสาวปริณดา รอดหมืนไวย

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

นางสาวปริณดา สรุจิกำจรวัฒนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

นางสาวปริยา แก้วจอหอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

นางสาวปรีดา อมรประภากรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

นางสาวปวีณา ฟูกระโทก
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

นางสาวปทมพร กองรัศมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

นางสาวปาจรีย์ ผินสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

นางสาวปยธิดา เข้มขัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

นางสาวปยนุช เอกอมร
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

นางสาวปยพร ด้วงเคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

นางสาวพรพรรณ นพคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

นางสาวพรรณปพร มุดสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

นางสาวพัชริดา หักทะเล
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

นางสาวพิมลวรรณ ต๊ะอาจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

นายพีรพัฒน์ เจียมทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

นายภัคคินัย ไชยพูน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

นายภูริภัทร มันสมใจ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

นายภูวดล แซ่เตียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

นางสาวรจีนันท์ ประเสริฐพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

นายรัฐพงษ์ พันธ์โคกกรวด
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

นางสาวรุจิรา เวียงคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

นางสาวฤดีภรณ์ คีรีสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

นางสาววรรณวิภา กันทะมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

นางสาววริศรา กาญจนสุคนธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

นายวิธวินท์ เดชบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

นายวุฒิชัย เตียนพลกรัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

นางสาวศจิกา กาจกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

นางสาวศรัญญา เทพอรุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

นางสาวศรันรัตน์ ภูฮง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

นางสาวศศิกร ปราณีตพลกรัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

นางสาวศศิประภา อัณฑะพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

นางสาวศิรภัสสร อ่อนสูงเนิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

นางสาวศิริรัตน์ กุหลาบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

นางสาวศิริลักษณ์ ปราณีตพลกรัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

นางสาวศิริสงกรานต์ ประสิทธิสุวรรณ์

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

นางสาวศุทธินี เฝอสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

นายศุภวัฒน์ อัครรุ่งเรืองกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

นางสาวสรัญญา มีชำนาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

นายสร้างสรรค์ วุฑฒกนก
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

นายสหัสวรรษ จันตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

นางสาวสายธาร แซ่โค้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

นางสาวสิตา พลจันทึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

นางสาวสุจิตรา โนนโคกกรวด
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

นางสาวสุชัญญา อาษาดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

นางสาวสุชานันท์ ย่านกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

นางสาวสุดารัตน์ เจตมาศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

นางสาวสุดารัตน์ แย้มกลิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

นางสาวสุนิสา ถนอมพลกรัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

นางสาวสุภัทราภรณ์ สารนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

นางสาวสุมิตรา ทัตจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

นางสาวสุวิมล ทองขุนวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

นางสาวหทัยชนก ใสพลกรัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

นางสาวอรอินทร์ วันทนิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

นางสาวอุ้มบุญ สิงห์บุญพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

นางสาวเปมมิกา วงษ์หาญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

นางสาวเยาวพา จีรังโคกกรวด
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

นายโชคทวี พานตะศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

นางสาวโสรยา ชาวสวน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

นางสาวสุภาพร ขันติวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดุมใหม่
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายกิตติกร ปรุใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายกุมภา อ่อนคำสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายณัฐชัย สร้อยสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายวิวิธชัย คำภา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายวีรภัทร แสงสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงสุชานาฎ กลโคกกรวด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงสุมินตรา ริมใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงอนุสรา สำราญกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์ใหม่
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงแพรนภา ประสพหมู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงกมลชนก มิตรสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายกิตตินันท์ กูปโคกกรวด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงฐิติมา ฉิมใหม่
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายธนกร สังตะคุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายธนายุทธ มานะไป
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กลินสุคนธ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายธีรเทพ โฉสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงประภาพร อินทร์กลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายภวัตร รวมใหม่
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗
เด็กหญิงรัตนติยาภรณ์

นิตย์ใหม่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงวาสนา ปลังกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายสมพงษ์ มีใหม่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายสราวุฒิ แคล้วสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา บุญเปลียน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงสุปรียา จีบจอหอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงสุพรรณษา พานเทียน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กชายอนิรุธ ทีบุญมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงเกวลี นิจใหม่
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงจิรานุช พูนวิลัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงชุลีพร พงษ์ใหม่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ริมใหม่
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายนันวัฒน์ โนนใหม่
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงนิณัฐชา พิณใหม่
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงผกามาศ เขียนใหม่
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายพีรพล รัตนนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงภคพร พงษ์โคกกรวด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายภูวนารถ โดยคำดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายศุภกรณ์ ไชยมีสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงเปยโน มุมกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายก้องดนัย นิตย์ใหม่
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายจักรวัฒน์ ตลอดไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายณัฐพงค์ พลจันทึก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายภูริชญ์ จ้อยจังหรีด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ชาญเชาว์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กชายรัชพล ชัยรมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงวาสินี ปรีดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายวิศรุต นวนสาลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงแพรวา ยศไกร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายไชยพฤกษ์ พงษ์ใหม่
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ประสิทธิสุวรรณ์

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กชายณัฐพล มะไลไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงฟาพราว พรหมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงวรัญญา ปรีดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายอภิเดช จีบจอหอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ สินปรุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายติณภพ พ่อยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี เยาวะศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

นายสมชาย ศรีสมบูรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงจิราพร พันธุ์ไพโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงพรชวิศา ชำนาญพุดซา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ อุปรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงสุชานาถ จูเทียง

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พานใหม่
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แก้วนุกูล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงจิลลาภัทร หะดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงฐิติพรอนันต์ แซ่ตัง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายธนากรณ์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายนำโชค เกตุงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงนำฟา แดงสุริยานุกูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายภูริ ชัยจะโปะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงมนัญชยา ไตรพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงไอรดา เภสัชชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงชฎาพร คำเคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายชยากร จันทสี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กชายณัฐพล ชูเลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงทัศนียา สุขทัวญาติ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เทียวกลาง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงบุศราวดี เพ็ชรหมืนไวย

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายปนิวัฒน์ เนืองภักดี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทร์ต๊ะสืบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงพรนภา ณะนิมิตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายภาศกร เอือนจังหรีด

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กชายภูวนิตย์ แพงกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กชายรพีภัทร สว่างพลกรัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ อุปพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายธนากร กองมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายนราธิป ทองนุกูลวุฒินัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงวิภาดา กูบโคกกรวด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขันทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงนภาพร ท่วมพุดซา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงพัชราภา จองกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงศิริวิภา พิงโคกกรวด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายศิวกร เกียวจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ วงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายเจษฎา สร้างนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายเสกสรร สำเนียงใหม่
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายอภิชา ติงกันชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมประเสริฐ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงชุลีพร ปานเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายณภัทร เทพันดุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายธนชัย ศรีดาแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงพิมพิศา บุญกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายรัฐศักดิ

์

แหวนวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายราชพฤกษ์ คำสิงห์นอก
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายศักดิชัย

์

รากพุดซา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กชายสิรพัฒน์ ใจชอบสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงอารียา ชูพุดซา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายอินทนินทร์ ร่มสะบก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงเมษา ชัยสาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เข็มชูยิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงชนาพร ขันสันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายฐิติภัค กลึงพุดซา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กชายตะวันฉาย จวบกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขานสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายพงศกร อาจศรัตรู
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงพลอยนภัส ชาญสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายศราวุธ แนบพุดซา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗
เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์

หงษ์จันอัด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงสุปรียา จันทร์หมืนไวย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายอดิเรก หล่อนิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงอรนุช แขนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงอรสา แนบพุดซา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงชริญธญา อินทร์แปลง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนเหน่งเพชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายธวัชชัย ทวีพุดซา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงธิติญา เจิมขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงนันทัชพร โตใหญ่ดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงพรพิมล ถนอมพลกรัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายสุริยะ นามพลกรัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายธนากร แสพลกรัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงนงรัตน์ ทองคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงพุทธชาติ ฟกโคกกรวด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายวีรชาติ เดสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงหฤทัยปรีย์ บุญยิง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายจิระพงศ์ คงกะพี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงพีวิตรา นาดสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายภานุกันต์ แก้วพลกรัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงวีรยา รูปสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายสันต์ติ เตียนพลกรัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงสิรามล ผาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายอภิเษก วงสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เต็มกาวีระ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายบุญยืน ในพลกรัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กชายภาคิน ใจเด็ด
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงวาเลนซ์ พงษ์ประยูร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายวิชัย หมายประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงสุภากร ทวีพุดซา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงสุภาพร อ่อมทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร รัตนารักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายพนมไพร นอกพุดซา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ถมพลกรัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายเดชณรงค์ พาขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงกิงฉัตร

่

หมวกทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ขุนบรรจง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงจีระนันต์ โปยขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายณรงค์ พัดศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กชายวินิจ เอียมไชย

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงศรีวรรณ เทพมาตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงอภิชญา แดนโคกสูง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ นามพลกรัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายธวัชชัย บำรุงไทย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงธาริณี กกสันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายเกียรติชัย คำมาโฮม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายเวฬุ ซีกพุดซา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงชลธิชา แก่นพุดซา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงธัญชนก แซ่ฉัว

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายปริญญา อนุกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายพงศกร เครือบนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงมาริษา สานอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงสุนิสา เนตรมะณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงสุภาวิตา การถาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงอารียา แนมพลกรัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายเฉลิมชัย บัวขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ขอสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงกุลกัลยา ไกรสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงฐิชานันท์ ปุเรนเต
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พลเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กชายเฉลิมชัย บำรุงไทย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุตคาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ โมรา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงนภาวดี สามพลกรัง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปรางปรุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พัดใหม่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายอรรถกฤต ชมศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงกิติพา ทับพุดซา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงธนัชชา เนียมหมืนไวย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงประภาพร จอกพุดซา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงพรฤดี สีฮาด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ นูพลกรัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายวรรณพงศ์ เรสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา สัมมาบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงอัญชลี รัตนารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ จ้อยพุดซา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กชายกิตติธัช ศิรินอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ประมวลทรัพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แท่นพุดซา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กชายธนกฤต ทิพยะวัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายธนดล แต้มพุดซา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายนิธิพงษ์ ต้นพุดซา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงพัชชา เถระปญญา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงวนิดา ศรีสันต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงวาติกา ฮองชัยภูมิ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงศิริโสภา แสนโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงสุพาภรณ์ เตยจอหอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงสุพิชชา เผือดจันทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายเจษฎา ถือพุดซา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ศิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงแพรวา วงษ์สินธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายกฤตเมธ สมพงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงกฤษณา เม่ากรูด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปาสานะเก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กชายดำรงค์รักษ์ พาบุดดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายธนาวุฒิ หนุนพลกรัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงนพพร ปลังกลาง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงรชนีกร ต้นพุดซา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงศิริมา ค้ากลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงอติกานต์ คูณขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงอนุสรา พลายมนต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงเอมอร กล้าจอหอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กชายกนกศักดิ

์

แจกเกาะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กชายคมสันต์ ปนณรงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายจักรฎิภัทร โพธิงาม

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชวนพุดซา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายชุติเทพ ธัญญาหาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ รอดกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ กลีบพุดซา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

พร้อมสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กชายถึงบุญ จอเกาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ ขำโคกสูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายนิธินันท์ จีชุม

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายปราโมทย์ กุกสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงปยะธิดา เชาว์โคกสูง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายภูธเนศ ชอบรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายภูวิวัฒน์ ตอมพุดซา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ต้นพุดซา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กชายวงศกร สมพงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงศศิธร ถือพุดซา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เชิดพุดซา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงสุรางคณาง เมตตาสระน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กชายสุริยา แสงช่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงสโรชา เตยจอหอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายอภิลักษณ์ อารักษ์สนอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายเครน กล้าจอหอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงไปรยาดา ปุงปูน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายชัชชัย อนุกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายนนธการ โพธิสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายพิเชษฐ์ แนใหม่
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายภูเบศร เชาว์โคกสูง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กชายวิษณุ เผือดจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายจักรพรรดิ สมพงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายชัยณวงค์ เผือนกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงศศิศกานต์ นวลโคกสูง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายสิทธิราช เหรียญแจ้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงสุกัลยา ร่มจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ สามชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ขำโคกสูง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

นางสาวกิงดาว

่

หวังร่วมกลาง
๒๔/๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

นางชลิดา วิชชุเวทิน
๒๓/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

นางถวัลย์ ทอนเกาะ
๑๗/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

นางธนียา พลอยครบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

นางสาวนิภา พุทธรา
๘/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

นางปยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ
๐๓/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

นางสาวผานิต สิงห์ใหม่
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

นายสมาน ทบวอ
๐๕/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

ศรีโพนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

นายไชยา เนาว์ประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายชนสรณ์ รัตนารักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงชาลิณี หาญขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงญาดา ทิพยะวัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงฐิดารัตน์ บุญประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงณัฐฑิญา แดนโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงธนพร กรอบพุดซา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายนัทธพงศ์ พัดใหม่
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงปริตา ปอนสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายพชร หาญขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงมัฐศิกานต์ อุประทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายระพีพัฒน์ ช่างเกวียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายวรรณรัตน์ รวมพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงศศิวิมล อินมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงศุภนิจ ตจสารอุไร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ก้อนกระสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงอุมากร รัตนารักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงเกณิกา วิชิตโพธิกลาง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงแพรพรรณ โชพุดซา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิง โอบะนิธิ. รัตนาพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายจักริน รุดกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายธีรพงศ์ ชาญนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กชายรชตะ พืชทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายวายุ เฮียพุดซา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายวีรภัทร ธูปพุดซา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงศศิกานต์ เชยพุดซา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายศุภากร สร้อยมุกดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงกนกพร มวยขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นพพลกรัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงกรกนก แก่นโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงกรกนก แท่นพุดซา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ พันสระน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันในกลาง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปญญาสาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ โทโม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงกัลยา พรหมอุปถัมภ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงกัลยา เอียมสิน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงกิตติยา ไชยพรรณา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงกุลปริยา ไทยหล่อ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายคณิศร์ ใจสำราญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายคมกฤษ คูณขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงจรัสพร นครชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริปรุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงจันทรวิมล พลอยหมืนไวย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงจิตรลดา
ตระกูลวิทยานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงจินตนา พงศ์ทิพย์ฤกษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายจิรพงษ์ เรียนจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงจิรภัทร ขันนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายจิรวงศ์ ขอชูกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายจิรสิน หวังล้อมกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงจิรัชญา เสพสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายจิรันธนิน บุญญาการ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายจิรายุส เรืองประโดก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เชิดพุดซา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงชลฑิชา ศรีภิรมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงชลลดา หวังคำกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายชัชพิสิฐ ดอกสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายชัยชนะ ทับหมืนไวย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายชาคริต เพ็ชรหมืนไวย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายชานนท์ มะลิวัลย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงญาณสิริ พงศ์ชวรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา วังสำเภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงฐิตาภา อินทร์ยู่
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐชญา ยะสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงณัฐติยา เรืองสิยานันท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนชู
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กชายณัฐภัทร อินคล้าย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ ดีประโดก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กชายตรีภพ บัวนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายทรงศักดิดา

์

ชัยศักดิศรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กชายทศพล ทือเกาะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงทัชชากร ชืนจะบก

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายทัศนัย เจียมโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงทิพยาภา ชุนเกาะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงธนกานต์ ดาวสวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายธนกิตต์ วงษ์มนัส
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายธนทรัพย์ พิงเกาะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายธนพงษ์ สุขมนตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญหมืนไวย

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์สันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายธนากร ผูกเหมาะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงธัชศิริญา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายธัญญธร บริกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงธัญยธรณ์ เชาว์กลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงธิดา กูลจันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กชายธีรพงศ์ ร่าเริง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กชายธีระพันธ์ ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กชายนพคุณ บุญธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงนภาพร แนบทองหลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงนราทิพย์ วิชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงนฤมล นุชแก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายนัททการณ์ ประวันเตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงนันทนา เกยพุดซา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงนันทวรรณ โตอนันต์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สังฆะรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีประโดก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงนิษฐา จำปามูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงนำหวาน ศรีจะบก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงบุญณิตา เนืองภักดี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงบุญสิตา เหล็กหมืนไวย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายปกรณ์ กระลาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงปราณี สินปรุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงปรารถนา ถีหมืนไวย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายปรเมศ อิมสมบัติ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายปรเมษฐ คำแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ เทพธรณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ทือเกาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายปาฏิหาริย์ ชัยมีแรง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงปานประดับ พูนจะโปะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายผดุงเดช จันทร์สวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายพงศกร ทองไชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงพรชิตา ด่านกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงพรนภัส พุ่มปาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงพรลภัส ธรรมจอหอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงพลอยชมพู แหขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงพัชรลดา หมอยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงพัชราภา พินเกาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงพัทธนัน จักรพิมพ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ คูณขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงพัสราภรณ์ มวยขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงพิชชาภา รอดวินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงพิชญ์นรี รอดวินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สายไพศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ธนาศักดิศิริกุล

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ชีวะพาทย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนปรุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ จอมเขียวมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงฟาเอ็นดู ซึมกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายภัทรพล ปนชู
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงภัทราวดี คงหมืนไวย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงภัสทรินทร์ ต๊ะสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายภาณุพงษ์ คนเพียร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แช่มพุดซา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายภานุวัตร เบ้านอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายภูธเนศ โก้กระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายภูวิศ ช่วยเกิด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายมงคล ทินกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงมณีนุช ตรีเมฆ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงมนสิชา ดีอุบล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงมนัสวรรณ รักพุดซา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สังฆะรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายรักษิต โชคเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงรักษิตา พรหมทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ รัญสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงรัฏณาภรณ์ จันทร์สว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงรัตนวารี คูณแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงวนิดา สีสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์โสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองเดช
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายวรวุฒิ ทองพูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายวัฒนชัย หมอสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายวัลลภ โยโส
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายวาทิตย์ จีกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงวาริรัตน์ โนนใหม่
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายวิทวัส แข็งแรง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ โพนเกาะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายวิรุณ วรรณรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กชายวีรชัย กสิผล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงศศิชล โพธิทะเล

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงศศิณา รามสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กชายศัจกร ณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงศิรดา ทองมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงศิริพร แข็งแรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงศุภกาญจน์ วิลัยแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงสรัญญา ชาติงูเหลือม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงสายสวรรค์ แคลงสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงสินฝาย แซ่ลี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงสิรภัทร อินธิรถ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายสิวะ ยินดีภพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงสุกฤตา นาคา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงสุธิดาลักษณ์ หาดคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงสุนิสา เหียมจะบก

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปดสีสำโรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กิหมืนไวย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายสุรชัย บุญประการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงสุรภา แก้วฝาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงสุรัญชนา พัวพงศ์วิริยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ยิงจอหอ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ อาจต้น

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงสโรชา ซุ่นสัน

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงสโรชา แซ่ตัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงหทัยภัทร ทังลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายหรินทร์ บวชสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ สุนทรโรจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กชายอดินันท์ มีระหันนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงอทิตยา ต้อยหมืนไวย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายอภิวิชย์ พานิชนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงอรนภา ชำนาญหัตถ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายอรรถพล ก้อนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงอัณฑิตา ปราบจะบก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายอาทิตย์ ลิมทิพรสเลิศ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงเกตมณี ไพศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงเกวลิน รัตนารักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงเขมมิกา ทิพย์กระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

โพธิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงเพชรมณี ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายเมฆา พุทธปญญา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงเยาวรัตน์ สุทธิเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงเสริมสิริ ดอกจันทร์กลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑
เด็กชายไทเลอร์ ธนาธร

ฮัดสัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงจลิสตา วิเศษหมืนไวย

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

นางสาวกัญญา คลังสมบัติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

นางสาวกัญญาณัฐ แสนปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

นางสาวกุลณัฐ พูนพิพัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

นายจักรกฤษณ์ ขลังวิเชียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗

นายจักรพรรดิ ช่างปรุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

นางสาวจิตติมา กนิษฐานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

นางสาวจีรวรรณ ตากิมนอก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงฉัตรชนก ชืนจะบก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

นางสาวชนัญชิดา เมธีกุลมานิต
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

นายชัชชล ก่อพิเศษพจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

นายชัชวาล ผาดกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

นายชัยวัฒน์ มณีธร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

นางสาวชาลิสา ยวงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

นางสาวณัฏฐริณีย์ อินจะบก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

นางสาวณัฐณิชา ชินาการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา กลำเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

นายณัฐพล แลจะบก
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

นายดนัย ศรีหมืนไวย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

นางสาวดุจเดือน ลาพร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

นายทองเพ็รช ทองแต้ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

นายทัศชนะ การิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

นายธนวัฒน์ พบด่าน
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

นายธนัชชา จันทร์กำเนิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

นางสาวธนัญดา สุมินทนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

นางสาวธัญญลักษณ์ นาเมืองรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

นายธีรกฤศ จันทรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

นายนดิพัฒน์ พูนพิพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

นายนภพล คำประวัติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

นางสาวนราทิพย์ จันอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงนิรัชพร ใจมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

นางสาวบุรัสกร เพ็งกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

นางสาวบุษรา เพ็ชรปรีชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงปรารถนา พลายหมืนไวย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

นายปองยศ กลำพัด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

นายปองศักดิ

์

กลำพัด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

นายปยะพงษ์ พลจันทึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

นางสาวปยะภรณ์ เข็มทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายปุญญฉัตร นิมกระโทก

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงพรชิตรา แสงศรีลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

นายพลฤทธิ

์

เจนด่านกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

นางสาวพัชรี ทองเปรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงภัททิรา สุขเสมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

นางสาวภัทรศรี สุขเสมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

นางสาวภัทราวดี อิมกระโทก

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

นางสาวมณฑิการ์ สุริวงค์ชมภู

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

นางสาวรวิกานต์ อาบครบุรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงรษา สนิทพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

นางสาวลลิตา ซาอุรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

นางสาววรรณภัทร ยิงรัมย์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

นางสาววรวรรณ เหลากลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

นางสาววรินรัตน์ มีพวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

นางสาววริยา พลงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

นายวสันต์ โนใหม่
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

นางสาววัชรินทร์ พงษ์วิมลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

นายวิริทธินรงค์

์

อ่อนหวาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงศลิตา สนสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

นางสาวศศิกานต์ ไกรพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

นายศุภวิชญ์ สุขเกษม
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

นางสาวสลิลทิพย์ เมืองซอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

นายสหฤษฏ์ พานิชนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

นางสาวสาวิทย์ตรี วรรณศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

นางสาวสุชาดา เข็มพุดซา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

นางสาวสุนิตา ชิดนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

นางสาวสุภาภรณ์ เคยพุดซา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

นางสาวสุภาวดี ศรีพนม
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

นางสาวหทัยภัทร ปติทรัพย์วัฒนะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

นางสาวอทิตยา ปราบจะบก
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

นางสาวอนัญญา ปาณะลักษณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

นายอภิญญาณ กาญจนทองคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

นางสาวอรนภา ปอนสันเทียะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

นางสาวอารยา พันธ์พานิชย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

นางสาวอารยา รานอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

นายเกียรติศักดิ

์

ทองดีนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

นางนุสรา กิจหนองสรวง
๒๐/๒/๒๕๑๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

นางสาวกชกร หมันนิยม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

นางสาวกชามาส บ่อยกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

นางสาวกนกนิภา จอดนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

นางสาวกนกนิภา สมบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

นายกนกพล หวังเฝากลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

นางสาวกนกพิชชา นวลใส
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

นางสาวกมลพรรณ ดวงจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

นางสาวกมลวรรณ
กิตติเวทยานุสรณ์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

นางสาวกรกช จันกนก
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

นางสาวกรพินธุ์ ลอยสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

นางสาวกรรฑิมา เซาะจอหอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

นางสาวกรรณิกา กกสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

นางสาวกฤติยาภรณ์ บำเรอกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

นางสาวกัญญาภัทร สิงห์วิสุทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

นางสาวกัญญ์วรา บัญชาพิทักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

นางสาวกันตพร นึกกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

นางสาวกันทิมา เกนขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

นายกันพิพัส บุญกลิน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

นางสาวกัลยรัตน์ ภัทรธีรโชติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

นางสาวกัลยรัตน์ หารลำยอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

นางสาวกาญจนา เผยกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

นางสาวกาญจนา โจทย์ครบุรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

นางสาวกาญจน์ อาจพินิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

นางสาวกานต์ธิดา โม้ผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

นายกิตติธัช แสงโชติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

นายกิตติภูมิ เผยกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

นางสาวกุลสตรี ฝาจะโปะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

นางสาวขวัญฤทัย คำสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

นายคณาพงษ์ นูประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

นางสาวคนึงนิจ ลุนอุบล
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

นางสาวคัทลียา ศรีพลกรัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

นางสาวจณนันท์ จันทมูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

นายจตุรรัช บุญสุภาวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

นายจักรพันธุ์ พุ่มกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

นางสาวจันทกานต์ เนืองทองหลาง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

นางสาวจันทมาส คงหนู
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

นางสาวจันทรวิมล สูนขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

นางสาวจันทรสุดา จอมเกาะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

นางสาวจามจุรี ทิพย์สันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

นางสาวจารินี สำราญใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศิริสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

นางสาวจิรภัทร์ ครองยุติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

นางสาวจิรภิญญา ศิริเวช
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

นางสาวจีรนันท์ อุตส่าห์งาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

นายจีรวุฒิ เกียวสันเทียะ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

นางสาวจุฑาลักษณ์ ถาวงษ์กลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

นายฉลองรัฐ เพิมพูล

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

นายชนะชัย ภารบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

นางสาวชนัดดา แซ่อัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

นางสาวชนิดา เมฆหมอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

นางสาวชนินธรณ์ วิริยะธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

นางสาวชรินรัตน์ รัตนหงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

นางสาวชลดา ประสาระเอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

นางสาวชลธิชา กลอนจะโปะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒

นางสาวชลธิชา แหนกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

นางสาวชลธี ปางทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

นางสาวชลนิสา ชลางรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

นางสาวชลลดา สาดสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

นางสาวชลลดา โพธิสด

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

นายชาคร แสนสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

นายชานนท์ วิเศษศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

นางสาวชุตินันท์ มิกขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

นางสาวชุติรัตน์ แสงนิรันดร์ชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

นางสาวชุลีพร ปนกระจาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

นางสาวชุลีภรณ์ ด่านกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

นางสาวฌัชชา ชมภู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

นางสาวญาณีนาถ เกตุสถิตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

นางสาวญาตาวี ชินโนสอน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

นางสาวฐณิชา สะดู่
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

นางสาวฐิติพร ฉันจะโปะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

นางสาวฐิติมา ศิริเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

นางสาวณัชชา ชูชาติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

นางสาวณัชชา เปรมธนันชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

นางสาวณัฎนรี กนกธาดาสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

นางสาวณัฏฐนิชา รอดอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

นางสาวณัฐกมล ขวัญเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

นางสาวณัฐชยา เทียนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

นายณัฐดนัย ลือชา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

นายณัฐนนท์ วาทนเสรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

นางสาวณัฐพร ธรรมธุระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

นางสาวณัฐพร เม่ากรูด
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

นางสาวณัฐพร แสพลกรัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

นายณัฐพล กุลเสือ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

นางสาวณัฐริกา น้อมสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

นางสาวณัฐริกา สุขแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

นายณัฐวัฒน์ พลเลือย

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

นางสาวณัฐิยา ชาญเดชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

นางสาวณิชาพร วงศ์สกุลวิวัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

นายดนุไชย ไชยบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

นางสาวดรุณี แก้วลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

นางสาวดวงกมล ศรีโมรา
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

นายตะวันฉาย จันทราภัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

นางสาวตะวันฉาย ฤทธิลำเลิศ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

นางสาวติยาพร เบืองกลาง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

นายถิรตะวัน ปทมเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

นางสาวทวินณา วิไลวรรณวิวัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

นางสาวทวินันท์ เจือจันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

นางสาวทิพธัญญา นนท์นอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

นางสาวทิพพาพร รวมครบุรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

นางสาวทิพย์พิรุณ สายปรุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

นางสาวทิพาพร โชติพิพัฒน์พงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

นางสาวทุติยาภรณ์ ทวีเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

นายธงชัย อาสนะธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

นายธนชนก ชะนะมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

นายธนบุตร ศรีเกือกลิน

้ ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

นายธนพล หลิว
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

นางสาวธนภรณ์ ศรีเกาะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

นายธนภัทร รักสมัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

นายธนวัฒน์ กลินสอาด

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

นายธนาดล จิรเจริญเวศน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

นางสาวธนาวดี สุหร่ายเพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

นายธรรมนูญ คำพู
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

นางสาวธัญชนก อ่อนงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

นางสาวธัญชนก โพธิศรี

์

๑๔/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

นางสาวธัญญภรณ์ ปลิงกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

นางสาวธัญญรัตน์ น้อยกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

นางสาวธัญญารัตน์ โตทองหลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

นางสาวธัญญารัตน์ ใจรักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

นางสาวธันย์ชนก ยังสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

นางสาวธาวินี เนยสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

นางสาวธิดาภรณ์ กาญอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

นางสาวธิดารัตน์ ปาปะโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

นางสาวธิดารัตน์ อำเคลือบ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑

นางสาวธีมาพร สุขดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

นายธีรภัทร มากเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

นางสาวนนชนก รูไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

นางสาวนพวรรณ พรไพศาล
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

นางสาวนภสร วุ่นพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

นางสาวนภาพร แสงสุขเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

นางสาวนรากร เขียวอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

นางสาวนรินทร์ ทองมาก
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

นางสาวนริศรา สังมาตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

นางสาวนฤนาท ภูมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

นายนวภัทร ต่อสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

นางสาวนัฐธิชา แขนสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

นายนัทธพงศ์ คอกกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

นางสาวนันทนัช เลียมรัตน์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

นางสาวนันทนา เศษสุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

นางสาวนันท์นภัส ผลเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

นางสาวนิตยา บุญตัง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

นางสาวนิตยา เทียงกระโทก

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

นางสาวนิภาพร บุญสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

นางสาวนิรชา ยกย่อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

นางสาวนิศาชล พงศ์สุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

นางสาวนิสาชล พลสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

นางสาวนุชจรี หมันหมืนไวย

่ ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

นางสาวนุชนาฏ รุ่งแสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

นางสาวนุศรา ชารีชืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

นางสาวบัณฑิตา บุศบงก์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

นางสาวบุญยดา ภัทรปติพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

นางสาวบุณฑริก ประโยชน์โยธิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

นางสาวปนัดดา ตูบไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

นางสาวปนัดดา ยอดด่านกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

นายประมินทร์ นิลหมืนไวย

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

นายปรัชญา พัฒนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

นางสาวปราณี มนกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

นางสาวปริมยาภรณ์ สมจินดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

นางสาวปริศนา สาธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗

นางสาวปวีณา เพ็ชรหมืนไวย

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

นางสาวปวีณา ไพกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

นางสาวปวีณ์ธิดา ไวยนิกรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

นางสาวปญญาพร วิริยโยธิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

นางสาวปญณิตา กิตติพีรกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

นางสาวปทมาภรณ์ วงค์ขันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

นางสาวปาจรีย์ เวณุทร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

นางสาวปาณิศา กากแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

นางสาวปาริยา กล้าหาญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

นางสาวปยณัฐ ชัยบำรุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

นางสาวปยดา ม้วนสูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

นางสาวปยธิดา พิทยานานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

นางสาวปุณณิศา ใบสนธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

นางสาวผกามาส มาพะเนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

นางสาวผกาวรรณ เหลือกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

นางสาวพนิดา สินปรุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

นางสาวพนิดา แพ่งฉิมพลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

นางสาวพรรณพนัช ภัทธเสนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

นางสาวพรรณวิภา เกยพุดซา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

นางสาวพรรณิภา ยารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

นางสาวพรหมพร นามมะเริง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

นางสาวพลอยสวย สุวรรณโฉม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

นางสาวพัทธนันท์ ปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

นายพัลลภ ปลักกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

นางสาวพิชชาทร บรบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

นางสาวพิชชาพร ไวสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

นางสาวพิมพิพัฒน์ คงนาคพะเนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

นางสาวพิมพ์ชนก พลขวา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

นางสาวพิมพ์พิศา พงศภัคโยธิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖

นางสาวพิมลอมร จุ้ยชุมแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

นางสาวพิไลวรรณ ฮุงสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

นายพีรพัฒน์ เกิดหมืนไวย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

นายพีระพงษ์ ม่วงฉะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

นายภคพล เจริญวิวัฒน์วงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

นายภควัตร จันทร
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

นางสาวภัคจิรา หวังดีกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

นางสาวภัทรปพร อรรถาวิชญ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

นางสาวภัทรวดี ฑิฒฝน
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

นางสาวภัทรวรินทร์ ฤทธิบุญ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

นางสาวภาณุมาส บอขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

นางสาวภาริณี ตอบกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

นางสาวภาสินี มูลนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

นายมงคล นาคแท้
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

นางสาวมณฑกานต์ จานสิบสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

นางสาวมนัสวี บางขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

นางสาวมัชฌิมา ศรีเสริม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

นางสาวมัชฌิมา สุระประกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

นางสาวมาริสา กระจ่างโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

นางสาวมาลิณี น้อมสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

นางสาวมิลตรา ใจสบาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

นายยศวีร์ กิติโตโรจน์สิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

นางสาวยุพาพร จันขัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

นางสาวรังศิญา จุลหิรัญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

นางสาวรัชนีภรณ์ ภินานันทชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

นางสาวรัตนภรณ์ โพธินอก

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

นางสาวรัตนากร พาสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

นางสาวรัตนาพร เลิศอักษร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

นางสาวรัตนาภรณ์ ต้นพุดซา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

นางสาวรัตนาวลี ลำดับธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

นางสาวรัตน์ฤทัย แนมชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

นางสาวรัติกร สังกัดกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

นางสาวรามาวดี ยีจอหอ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

นางสาวรุจิรา ปนสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

นางสาวรุ่งรัตน์ นิลเทียม
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

นางสาวรุ่งรัตน์ ไข่กระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์สระน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

นางสาวลลิตา นามวงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

นางสาวลัคนา ฝาสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

นางสาวลีลาวดี ทวีพูน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

นางสาววนิสรา จันดาคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

นางสาววรรณกร มุสิกสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

นายวรรณชาติ ทันโชคชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

นางสาววรรณทร มุสิกสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

นางสาววรรณนิสา อมฤกษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑

นางสาววรรณพร ศรีนาคา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

นางสาววรรณภรณ์ ใจทน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

นางสาววรรณภัสสร อิมคำ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

นางสาววรรณวิสาข์ งัดกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

นางสาววรรณิศา แจ้งทะเล
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

นางสาววรรณิษา แพกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

นายวรวิทย์ ชินโคกกรวด
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

นางสาววราภรณ์ กิงโพธิ

่ ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

นางสาววราภรณ์ ลุงไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

นางสาววรินทร โพธิมณี

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

นางสาววริศธินันท์ แตะกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

นางสาววริศรา ศศิวิมลฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓

นางสาววริษฐาพร สกุลคำประสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

นางสาววศินี รอดพันดุง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

นางสาววัชรีญา แซ่ลี

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

นางสาววัลลภา กมลเพ็ชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

นางสาววิชญาพร โมหมืนไวย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

นางสาววิชุดา ซึมกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

นางสาววิชุดา สุรันนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

นางสาววิฐิรัตน์ ประสานทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

นางสาววิปศยา ปนกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

นางสาววิภาภรณ์ มังสูงเนิน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

นางสาววิภาวดี กาตะคุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

นางสาววิรวรรณ แสนโท
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

นายวิรวัฒน์ จงกลณีย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

นางสาววิศรุตา หรรษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

นางสาววีรอร แซ่เอียว

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

นายวีระพล แปรสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

นางสาวศรัณยพร จ่าพันดุง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

นางสาวศศิธร จันพะเนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

นางสาวศศิประภา ดาระศาสตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

นางสาวศศิวิมล มัครมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

นางสาวศิณพัฒน์ ไชญประสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

นางสาวศิระประภา หาญจะบก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

นางสาวศิรินภา ขาวฉลาด
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

นางสาวศิริพร ในพลกรัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

นางสาวศิริวรรณ นิลภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์มะดัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

นายศุภกฤษ ขอเหนียวกลาง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

นางสาวศุภกานต์ จับสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

นางสาวสรัญญา พุ่งไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

นายสหวรรษ ฝายพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

นางสาวสิราวรรณ แพสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

นางสาวสิริยากร งามพลกรัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

นางสาวสุกัญญา กิหมืนไวย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

นางสาวสุกัญญา เพ็ชรจีน
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

นางสาวสุชาดา ศรีวะโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

นางสาวสุชานันท์ สินเธาว์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

นางสาวสุชาวดี สร้อยมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

นางสาวสุดารัตน์ นามประชุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

นางสาวสุดารัตน์ ปล่องกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

นางสาวสุธิดา สุวรรณธร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

นางสาวสุธีมนต์ จองกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

นางสาวสุนารี กิหมืนไวย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

นางสาวสุนิสา กลมค้างพลู
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

นางสาวสุภานัน นาคสุรินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

นางสาวสุภาพร ไพเกาะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

นางสาวสุภารวี ประทุมวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

นางสาวสุมาลี คัดสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

นางสาวสุรีรัตน์ สัตยวาที
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

นางสาวสุวนันท์ แปนทะเล
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

นางสาวสุวัลย์วณี จงจิตร์กลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

นางสาวอนันธิกา ศิริบำรุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

นางสาวอนิสรา เสงียมโคกกรวด

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

นางสาวอนุชศรา แซ่กอ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

นางสาวอพัชชา อินโคกสูง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

นางสาวอภิชญา เสพสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

นางสาวอภิญญา กุสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

นางสาวอภิญญารัตน์ แสนกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

นางสาวอภิญา พลคำมาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

นายอภิวิชญ์ จีนตุ้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

นายอมตเวทย์ สุริยะสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

นางสาวอมรวรรณ มีศร
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

นางสาวอรณิชา ธนกูลกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

นางสาวอรธีรา ลำกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

นางสาวอรปรียา ปลืมจันอัด

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

นางสาวอรพิม หรุ่นทะเล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

นางสาวอรสุรีย์ พาขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

นางสาวอรอนงค์ งามคงงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

นางสาวอรอนงค์ แววตะคุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

นางสาวอริญา ละหุโท
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

นางสาวอริสรา พนมเครือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

นางสาวออมสิน ประวัติกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

นางสาวอังคาร เทียมจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

นางสาวอัจฉราพร พึงดอน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

นางสาวอัจฉราพรรณ
หวังแนวกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

นางสาวอัญชลี เยินสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

นางสาวอาทิตยา บัวบุญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

นางสาวอาทิตยา มาเบ้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐

นายอานนท์ ศรีทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

นางสาวอาภาพร เขาวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

นางสาวอาภาศิริ ทองแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

นางสาวอารีญา พานิชศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

นางสาวอารีญา แสงเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

นางสาวอารียา วรรณา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

นางสาวอารีรัตน์ ฝาจะโปะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

นางสาวอิสสรา กลมสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

นางสาวเกดทิพย์ สุ่มมาตย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

นางสาวเกตน์สิรี แรมสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

นางสาวเกวลิน พุทธบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

นางสาวเกวลิน เต้ากลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

นางสาวเกศสุดา เลิศวรายุทธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

นางสาวเกษราภรณ์ แปนหมืนไวย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

นางสาวเจนจิรา ไทยนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

นางสาวเบญจพร ชาวสวน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

นางสาวเบญญทิพย์ แม้นโชค
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

นางสาวเปรมชนก สุทธิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

นางสาวเรมิกา ศรีทุมสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

นางสาวเสาวนีย์ คุ้มกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริปรุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

นายเอกนรินทร์ ยอดจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

นายโยนาส ฮอฟฟมันน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ จงตังกลาง

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายสัญญา ติถา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงโชติกา จ่ากลาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงหงษ์นรินทร์ แน่นสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา กอคูณกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงนิรุชา แสงพงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ขึนสันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กชายณัฐภาส เรืองศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายศุภกิติ

์

แต้วกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กชายปญญวุฒิ โหมดเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงกัญญาวี เจริญไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงปฐมพร ขุนระงับสังข์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงสุทธิมล สังข์ยวรรณะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายธิชานนท์ กอพลูกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ รัตกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงกานติมา แสงหิงห้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทับพุทรา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงพาหินธิดา เทือกสุบรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายสิรภพ สุขศรีนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายศิรศิทฺธิ

์

เพ็งกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ด่านกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ กลินหอม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายอลงกรณ์ สินคำคูณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงนวลละออ ประจิตร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงลดารัตน์ เกมกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

นางนิภาภัทร สิริจามร
๑๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กชายอานนท์ ชลลอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ชิดจันอัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงอรทัย ถาดครบุรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายสายฟา รักมิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงศิริพร ไชยรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๑ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงวิชญาพร ชิดจันอัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงสุพิชชา เพียกุนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จูมดอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงดวงมณี จันละออ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กชายบัญญัติ มุ่งพันกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายอโนทัย มีถาวร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงกัญญาณ์ฐ เสริงกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงพีรดา ขมโคกกรวด
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายวรเมธ นพพลกรัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กชายอุดมพร จงอ่อนกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ กันทาทิพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายดุลยวัต วิชายงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะ

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงเนตรชนก แก้วงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงประภาพร กลินเกษร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงราชาวดี เพ็งวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายบูระพา เกรียบกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายพีรพล เกาะกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กชายกิตติพงศ์ วงค์เวียน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายสัญลักษณ์ แจงกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มจันอัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายภัทรพงษ์ คุ้มจันอัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กชายเขตตะวัน กอหญ้ากลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายชัชวาล กอหญ้ากลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กชายธนารัตน์ ปลังกลาง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายก้องภพ จักร์คล่อง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายวนัสนันท์ ลอยสนัน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายณัฐภูมิ เกมกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายอรรถพร กอไผ่กลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายณัฐชนนท์ เคล้าจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กชายธนกร สาลากลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ มณีเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายกีรติ กอคานกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงกนกอร ฉายจรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงสุวารี งามจันอัด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๒ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงกิติยา ปลังกลาง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นิลสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายสิทธิชัย จุ้ยด้วง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายสุวัฒน์ พูนสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขวัญกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงธัญสินี วงศ์จ้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงศศิธร ดวงบุตรศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ชัยนคร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงวรรณษา บิดสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงปญญัฐชา ปณฑานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงกัญฑิญาพร เกษสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงวิรารัตน์ กาพย์กลอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงสุภัทรา มงคลธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงนาฏนารี ธนนไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงชาลิสา จรัสพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กชายอรรถพล ไตนพิพัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายรุ่งเลิศ ค้างสำโรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายณัฐพล อิมจันอัด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายวีรเทพ เกษตรเวทิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายสันติภาพ สร้างกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายพรพินิต ระไวกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปานทองหลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงอนุสสา แสงเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงบุญใจ ระไวกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงสุชานาถ แถวสุวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา เชิญกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายอานนท์ ยุทธกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กชายธนโชติ ชอบทองหลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายธนากร ตมกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กชายกฤตนัย จงเทียวกลาง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กชายธนากร โนนกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงพนิดา ชันกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุวรรณโค
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงชลิตา พิลาแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงสุภนิดา สมศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงสุชาดา ดอกทุเรียน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงอภิสรา จรรยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงกนกพร โนกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ กระทุ่มกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงเขมจิรา ฤทธิมาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงนภัทร บินกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายวรชิต เชือจิต

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายณัฏฐเดช ระไวกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายกันทรากร แสงจักร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ กำพุฒกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงธนพร ตรีโอษฐ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงดวงกมล สาครพินิจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พันธ์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายสุริยา กึนสันเทียะ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร พลสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงชลิดา แก้วกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กชายธนกฤต ช่วงมณีโชติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายอนันตชัย ทุนสันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายณัฐภูมิ ยงใย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กชายณัฐพล นาคหมืนไวย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงเมทิณี แจงกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงธัญชนก จงตังกลาง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงนันทวรรณ เพียรจันอัด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ คงขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ภูพันนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงอรดี ธัญญานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงณัฐทริกา จงกล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายฐิติพัฒน์ หวังข้อกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์
เอืองคำประเสริฐ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงสุนิสา ยับสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ กรอบสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุขพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงประดับดวง กองโตกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงกนกกาญจน์ พันธ์ทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๔ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ เรืองประโดก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงจามรี คำจุน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงปฎิมากรณ์ จันทมาตย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายพีรดนย์ ตลอดแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายรามิน ลิภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงพิมพา มะกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงสุพันภสา ดอนขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงอรอนงค์ สีทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เมฆเครือน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงพัชลิดา ฉุนหมืนไวย์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงสุรีพร มารัชชะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีปด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงเกวลิน ก้อนเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กชายสงกรานต์ จงอยู่กลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายปญจะพล ปองกัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงปนัดดา นิสสัยดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงพรทิพา สาครพินิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงกัศดากรณ์ หวังรุมกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ประทุมวัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพียรจันอัด
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงกิติยา จุ้ยกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงทักษพร เพียรชอบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายพรชัย เรืองศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายโชคชัย อุทุม
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายพรเทพ พรมโชติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายคุณากร นาราช
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายจรัญ ชะรากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายวีรพล เจตนากลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงสรัญญา ชาลีชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายดิเรกฤทธิ

์

บำรุงเพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายประพจน์ ปนทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายพีระพงศ์ ขึนสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายวรพจน์ ฐิติวัฒนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงนันธิกาญจน์ สุหร่ายเพ็ด
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงรศิตา จงรังกลาง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงปยธิดา คงบรรทัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงวิภากร โพธิข้าว

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงณิชา ขอเหนียวกลาง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

นางแฉล้ม โชติแสงศรี
๐๔/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

นายชาญชัย ศิริรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายศรชัย พลพิพัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทร์จำรัส
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายสุชล เอือมกลาง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงกนกพร แก้วมุ่ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใกล้กลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คุ้มกุดลิง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายชลทิตย์ ปลังกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงธนาพร ณ แสงเดือน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายธาดา หัตถดล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายนวรัฐ ชืนโพธิ

่ ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายภูวดล ชีโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายสราวุฒิ โตสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายสหรัฐ ใสสว่าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงสายธาร เทพเรียน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงสุภาพร นันกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายสุวินิต ฟากวิลัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายอดุล คลองกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายอัฎษราวุฒิ เกลากลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังกัดกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายเอกวิน คุ้มกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายณัฐภัทร แชจอหอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สังสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียรงูเหลือม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายธงชัย ผันกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายธนากร วัฒนากลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กชายสุเมธ นิวจันทึก

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายอนุชา สีร้มย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กชายณัฐพล จามทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงธนิตา กำโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายนวพล กล้าหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายนวพล นิตย์กระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายภูวดล ชัยชนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายวิพงษ์ ฤทธิไธสง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงศศิชา กาญจนประดิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายสัณหณัฐ ปูนกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงแน่วกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายสุริยา มะนุภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

นายณัฐวุฒิ ช่องกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายธนกฤต ยิมมะเริง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายชลดนัย ช่องกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คิดรอบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงปนัดดา สุขกำปง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงปุณยาพร ยังบริบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กชายภูตะวัน อามผักแว่น
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ พิมพ์หอม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงอรษา ซือสัตย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายกิตติพงศ์ เพ็งกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา ทะนงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพ็ชรกิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เช่นพิมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงดารินทร์ บุญรอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายพันธกานต์ ชัยกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงวิภาดา ฤทธิกลาง

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แปกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ปลังกลาง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงเกตน์กนก ด่านวิไลกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงเอือมพร

้

ฤกษกรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนศฤงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงมัณฑิตา สัตย์ธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ จุมพิฎกะพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงอาทิติยา เทพวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงพิยะดา ชโลมกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายวีระชัย ผูกจันอัด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ โค้งนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายณัฐนันท์ สุทธิประภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมกำปง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กชายธนพล เพ็งปอภาร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายธานี กกกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายนวพล โพธินอก

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายปฎิภาณ สถานสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายปยะมนัส วิรัตน์จินดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายปยะวัฒน์ วิรัตน์จินดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายภูษิต ศรีเพ็ชร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายวีราทร สุขปญญา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กอชันกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงจิดาภา อิมดำ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงณัฐพร สาโคกสูง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงนภ่าวรรณ พุทธเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายกรวิชญ์ ราษีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายธีรภัทร จตุเทน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายภาณูพัฒน์ เชิดสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายไกรวิชญ์ จ๋าพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายณัฐดนัย วงษ์สันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายธีรชาติ ม่วงจันอัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กชายธีรชาติ นวลทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายธีรวุธ เกรียบกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายปกรณ์ แสงมิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายภัทรพล นามพุดซา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายภาคภูมิ สดใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงกัลยกร เสือปรางค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงเกวลิน นรักษฺมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เขือนโคกสูง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงทิพทิวา แซ่อึง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงธิติสุดา วิรัตน์จินดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงปาวารณา บุญมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงปยดา แก้วด่านจาก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงภานุมาศ มาตรทะเล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กนกพินิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา จำปาโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทิพรอด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ เช็ดสันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงเหมือนฝน มลกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงอรจิรา ฉัตรสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงอุชุกร หาญพุฒ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ เสาร์กลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงอภิญญา วนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายวงศกร มีสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โนนตากลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายรชต ชัยกีรติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายสพล โชติกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายสุเมธ กล้าจอหอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายอภิวิทญ์ อาโป
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายพลพล วัดพะเนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กชายวรวุฒิ ดิงกลาง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ยุทธกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายจีรพัชร์ วงษ์ประไพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กชายปรีชา เยียงอย่าง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กชายเรวัฒน์ นัดกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กชายครรชนะ ด้วงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายศาสวัต จงน้อมกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ สือกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายจิรการ จ่ากลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทิพเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงภาวินี เขียงกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงกัลยกร นวลจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พวงทองหลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายปณิธิ ปลาโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายพรเทพ คงกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พิรารักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ พรมทองหลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงชญานี ชายกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงสุพัตรา นากลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ ภักดียา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงศศิวิมล รัตนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงดวงฤดี ขัดโพธิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชียร์รัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉากกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงพัชรวรรณ จิตต์พิมาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร เสียงใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ เซ็นกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา แปรงกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ต๊ะพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงเมทินี คงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายสุรเดช ยศกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แปรงกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายสุทธิวัฒน์ จันชูกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ จงเหนียวกลาง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงปรารถนา แปรงกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

7นริญญา ตับกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กชายดนุสรณ์ ทอสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงปาริชาต เจียนรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงศศิธร อินทร์ทองหลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงเนริศา บรรจงกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงปรารถนา พรานกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงธนิดา ชมกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงเปรมฤดี สูงยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงชนาวริน สิทธิประเสริฐ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงศิรดา แก้วพิลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เบญจรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงรัตนากร วรจักร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงสุพรรณี กาละมหา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงวณิชยา เผยกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายศุภกิจ อินกมล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายอานนท์ แทนกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กชายวัชรพล องศา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงพรงาม ใยงูเหลือม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงณภัทร พรศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายณัฐภัทร บุญไทยกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เฒ่าอุดม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงตะวัน ระแวกกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงศุภนัน ขินโพธิ

่ ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงวรัญญา แก้วด่านกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ บ่มกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จูงกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กชายอดิเทพ เดินกลาง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ นาสิงห์ขัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรัพย์โคกสูง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผิวละออ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายธวัชชัย บุญกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กชายพัฒนสูตร แอบกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กชายชญานิน สิงห์กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กชายอัครวินท์ ศิริม่วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร กาสำโรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ช่างเหล็ก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงปณิดา ทองเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงชนาลิน นุกาดรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงอังคนา เบียดขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กชายจิรเดช ชัยสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กชายจินอุก จอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เทียมกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายพีรภัทร ขุนพิทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ใจเด็ด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กชายพิสิษฐ์ เกินกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายศรชัย ตรีภพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายปยะพงษ์ ปลังกลาง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายณพลเดช แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายจิรพันธ์ เนาวะชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กชายอมฤต เบียดขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กชายเกรียงไกร ชัยฮ้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงกาญจนา แก้ววันทา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงชวาลา พิมพา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงพฤษนภาร์ สังขีด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๑ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงอรกานต์ เจริญสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตต์กลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา นกสามเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙
เด็กหญิงประภัสวรรณ

คลืนพลกรัง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงดารัตน์ พันธ์ศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงสุนิสา ผ่องกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร กองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงจันจิรา แนบกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายธีระพล มุ่งเย็นกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กชายมาโนช มันโพนทอง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายกฤษฎา ดอนกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กชายชนะชัย แดงคุ้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายจิตรภาณุ เดชหวังหลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กชายเทวาฤทธิ

์

เมฆาพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายเก้าฮิน แซ่เติน

๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา ตอพล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงชนิกาญจน์ ชุ่มหมืนไวย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงศิรินภา ศีลสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา แจ่มกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕
เด็กหญิงสุพิมผกามาศ

ภาระกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงดลพร ลอมะณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กชายสุธีพร เนมขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายกนกพล พุฒจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงกัลยกร ปลังกลาง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงณาริชา นิลทองหลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงนภัทราพร กาญจนโกมล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายตะวัน ขอวางกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายตะวัน ขอวางกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กชายอนุวัตร กระสวยกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กชายศุภกิต สุขนพศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายอนุชา อาจพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กชายคริสโต ไมเยอร์สเฟอร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายพงศ์ปณต โค้งอาภาส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงธิดาพร พรมสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ดอกบัวเผือน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงพรพิรุณ ข้าวกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงนำฝน ทีหว่างกลาง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงวิภา พาขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงรินรดา จาดพิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงวัลลภา โพธิกลาง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงอาภัสสรา เขียวทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงกีต้า ลอยสนัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา เกตุขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงยีหวา

่

จันทร์อ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงพุทธวรรณ ธงชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงวนิดา โพธิกลาง

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายถนัดชัย ประทุมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายศราวุฒิ ชาวปลายนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายชนะภัย ขออบกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายเอกราช ดีกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายธนภัทร์ จงสุขกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายธาดา บุญธานิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงณัฐพร ขวัญยัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ลานวิชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงอธิชา ทึงดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สิมมามี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา หร่ายกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์ครุธ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงภัทราวดี ลักภูกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงโสภิดา จงเพ็งกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงวรโชติ คำลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงวิชญาดา ต้นเพ็ชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงจิราภา ประวะระ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นามกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายกิตติชัย ช่างโคกสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายณภัทร เหรียญเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงบุญฐิตา เกล้าโนนสูง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงปยวรรณ แว่นจังหรีด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ม่วงฉะครำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕

นายพัชรพล คำกัด

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงนรมน หงษ์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงญาดา ขอถือกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มุ่งรายกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา เรืองมะเริง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงปยธิดา ส้มจีน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ มุ่งพันธ์กลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงวรรณศิริ ดีนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงอาริยา ขอจุลกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

นายธีรยุทธ มากกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

นายกฤษณพงศ์ ชนากลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

นายนัทวัส ชอบใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

นายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

นายธนชัย เลากลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายจักรพงศ์ นาคดิลก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายพงศกร สุระคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายธนกณ พันชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายเอกรินทร์ ยงตากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายอัมรินทร์ สร้อยกุดเรือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กชายศักรินทร์ อนุกลู
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กชายปฐมกาล นุ่มภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ซึมกลาง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กชายสุภกิจ ซึมกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายอนนท์ กรงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายกิตติศักด์ ซึมกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

นางสาวจริญญา ชิดครบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

นางสาวกรวีร์ แครงกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา กระจงกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงรัตนากร เลากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงปยนันท์ บุญเครือบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงรัชดา สังขวาสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ค่ากลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงวิณัฐดา เปลียนผึง

่ ้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงสกุลรัตน์ เจนด่านกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงอรพิม แวงวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงขวัญฤดี สีละดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงอรสา ทองกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา ดีนวนพะเนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงธณัชชา อินทวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงสุนิศา ปลังกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปลังกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี เพาะกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงวรธิดา เพ็ชใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อิทร์กลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ ศุภเสถียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงนัฐทิกานต์ เลียมกลาง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงภัชราวดี ไม้กลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

นายศุภกร จงแต่งกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายวุฒิวัฒน์ ใกล้กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายเจษฎา นรักษ์มาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายณัฐพล เลากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

นางสาวนันทนา จุ้ยทะเล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

นางสาวมัทนียา ปลังกลาง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐

นางสาวปริยาภัทร พงษ์เพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พิทักษ์การ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงวรนุช ดุลกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงธิติรัตน์ ปลังกลาง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงณัฐมล ชาติมนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา มีหมืนไว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายอนวัช คุ้มจันอัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กชายวราวุฒ ศิริงาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายปฐวีกานต์ โคจันอัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายวิวิทย์ ศรีอภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ด่านกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงอรัชญา เกรียบกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงพรรณวสา พิมพ์โคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช ปลังกลาง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๕ / ๙๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงณัฎฐา กระออมกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงอัจฉริยา กิงส้มกลาง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายธนาธร คงจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กอไผ่กลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายจิรายุส กอคานกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุ้มจันอัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายพรมทอง คูณศิริรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงศศิชา กิจคณะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา กระออมกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงจิตติยา กระออมกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงกรวีร์ กอพลูกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงดารุณี พิสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ดังขุนทด

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงชญาดา ขอนาคกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงสิรินทรา กอขิงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงสิรินดา กอขิงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงฐิติมา รอดพ้น
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายชานนท์ กอบัวกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายสหรัฐ ยนจอหอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงไพลิน จันร้อยเอ็ด
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงอรพิน กลอนกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มจันอัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

พลงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ถ่ายสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายอัฏฐพร กุดกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงปรียานุช กลมกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ เจริญไชย
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายไพฑูรย์ กาบกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายสุวิทย์ เกรียบกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงเกตวดี ประสมทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายธันวา ดอนมะเดือ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ มังกรลอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายวันชัย นันกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

แยงไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายวานิช ลอยสนัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายถิรศักดิ

์

จีบโพธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยศกลาง
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายชัยมงคล ชวรัตน์บุญศิริ

๒๒/๑๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กชายอาทิตย์ กำพุทธ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังรุมกลาง
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงนิรัชพร เจริญสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงวิภาวี ยศกลาง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงสุธิดา ทานาแซง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

นายรชานนท์ ศรีจันทร์สุข
๑๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

นายอธิวัฒน์ สวาทกลาง
๑๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

นายศรราม กำเนิดกลาง
๒๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

นายณัฐพงศ์ แกรนอก
๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

นายฐิติวัสส์ ริดกลาง
๑๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

นายสุรชัย จันทวงศ์ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายสุบิล ปลังกลาง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

นายคมสัน เมืองกลาง
๑๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

นายโชคอำนวย ชาติกลาง ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

นายบูรพา ชากลาง ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กชายอนุชา ชลอกลาง
๒๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กชายจักรภัทร แซ่ฉัว

่

๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒

นายสุริยนต์ ปลังกลาง

่

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กชายเอกชัย เอิบอาบ
๒๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กชายพีระ ทองมี
๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กชายวิวัชชัย ปลังกลาง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายศรายุทธ ยศกลาง
๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

นายตรีเพ็ชร ยิมมะเริง

้

๑๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

นายจิตรกร แก่นกลาง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กชายวรานนท์ นันกลาง
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายเทพาธิป แนวกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ กรีดกลาง
๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายเอกภพ สวาทกลาง
๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กชายชัยเชษฐ์ เทพรักษา
๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

นางสาวพรทิพย์ ชาเกิม
๑๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงรัตติกาล โตสูงเนิน
๑๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงวรรณภา เพ็งกลาง ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เตจารมณ์
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ รอดมี
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงจิราวดี โปร่งกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงโชติกา ภูต้อม
๒๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงธนัชพร ปลังกลาง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลาสุข
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงภคพร เครืองพาที

่

๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บินนอก
๑๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

นายอภิชัย บุตรกลาง
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

นายเดชาวัฒน์ สันกลาง ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

นายไกรศร มุ่งแฝงกลาง
๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

นายจักรกฤษ หอมกลาง
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

นายรณพร ซุ่นกลาง ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

นายธีรพงศ์ หมายใยกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

นายมานิตย์ วันดี
๓๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

นายปรเมษฐ์ พึงจันดุม

่

๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ สงโนนสูง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

นายสายสัมพันธ์ ชูยิม

้

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

นายภูวดล อินสกุล ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายธีรภัทร ชัยมะเริง
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ หินทุ่มเพชร
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายธันวา โขสันเทียะ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายนภดล โทสูงเนิน
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายธนพงษ์ พงษ์เจริญ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จงรวมกลาง
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงนิภาพร ดอกกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

นางสาวกรรณกา ศรีพนม
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

นางสาวชุติกาญจน์ ทองหลง
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงนฤมล คูณกลาง
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ เมียนกลาง

้

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงชลาธร ยอดเยียม

่

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงวรรณา สูงกลาง ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงพรรณราย จดกลาง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงรัฐนันท์ ซุ่นกลาง
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ เมืองกลาง
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงอริสา ชาติกลาง
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงกาญจนา กลอนกลาง
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงอมรพรรณ์ รัตนมณีกุล
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวสนิท
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายกรวิชญ์ นักรบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายกฤษดา โคนจอหอ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์

นิลแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

นิยม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงกิลิสรา คงพิทยาพันธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กชายขจิตศักดิ

์

กำกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงคตญา อ๋องพู่
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายจริยธรรม มงคลเคหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงจริยาภรณ์ โพธิคำ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายจักรพงศ์ ศรีจำปา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีสนิท
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงจิลราภัทร ต้นรังกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงชลดา พยับกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายชัยญพัทธ์ ดีใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงชาลิสา หวังเลิศสกุลชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายฐานพิพัฒน์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงฐิติมา แก่นเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร สิงห์กลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชนะชัยตระกูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา สังสกฤษณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงณาตาชา อโณทัยไพบูลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงดารุณี ดุมกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงทัศนียา ประจงกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายธกรกฤษ เสียดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายธนดล ญาติโพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายธนพันธ์ เซียนพิมาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายธิติพัฒน์ เผยกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงนมัสสิกา สัญญาถนอมรัช
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงนริศรา นากลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายนฤดล ข้างกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงนันทิดา คูณกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงบุษกร เข็มสว่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายประดิษฐ์ เผยกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงปลายตะวัน นิยมนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายปยะบุตร ชำนาญอักษร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงพัชรี คลืนพลกรัง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายภควัฒน์ จักษสีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงมลฑกานต์ ลายกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงมาริสา สุขพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงมินตรา เตียนพลกรัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กชายรพีภัทร บุญจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กชายรัตนชัย ลับกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จอมพุดซา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงวนิดา พรหมกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงวรพร ก้านพลูกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายวรเมธ แปนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงวิภาพร เบียกระโทก

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงวิรัลยุพา คนหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายวีรากร จวนพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ เขตกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายศักรินทร์ นกกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

มาลาลำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กชายศุภกรณ์ ตันกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงศุภสุตา กิงไม้กลาง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายสรสิช พันธ์เจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงสาลินีย์ เสนาจอหอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงสุกฤตา แทนสูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายสุกฤษ บัวพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงสุจิรา ถ่อมกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงสุพิชฌา สานคล่อง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงสุพิชญา โดนสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงสุภาพร เนียมกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายอชิระ วัดกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงอติกานต์ วรชมภู
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงอธิติยาพร จงจัดกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กชายอนันต์ ชูชีพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ถาบุญเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ ธูปกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุฒกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงอรปรียา รัตประทุม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงอริสรา จงผ่อนกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายอังกุร เจริญด่าน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา หิรัญเขว้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงอารยา ด้วงกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กชายเกษมสันต์ เพ็งกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายเจนภพ เกิดหมืนไวย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายเทวะกฤต บัวละคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมันธุระ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗
เด็กหญิงแพรทองธาร รอยพยอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงแพรพาน ปานหมืนไวย

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายไชยพศ ปลังกลาง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงไปรยา พินจอหอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงกรกนก เขตต์สมุทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ พิศตะคุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงกวิสรา ทองพิมพ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตรงกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายกันต์กวี กระทุ่มกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงกานต์สิริ ม่วงกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายกิตติภพ ฉัตรแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายคณิติน ทูเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายคีรี ทรัพย์มาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายจิระพงษ์ ตรีกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงชญาภา โพธิกลาง

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงชมพูนุท สาธิมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กชายชยุตรา แก้วพุ่มพะเนาว์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายชัชธวุฒิ พืชทองหลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงชุติมา นันทสมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กชายฑีรนันท์ วราภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายณัฏฐพล กอพลูกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายณัฐกร กลางจอหอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ครำสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จงเพ็งกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คงธัญญงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ เมืองเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กชายธรรมรักษ์ ศรีอัดชา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงธัญชนก โลพันดุง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พรมมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายธีธัช บุตรชารี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงนภัสสร แนบกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงนารียา เปลียนขุนทด

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงนิฎฐิตา ตรวจงูเหลือม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายนิธิกร เอียงกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงน้องหญิง แควกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายบุคอรี เกือชาติ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงบุญนิดา พิมพ์ปรุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕
เด็กหญิงประกายมาศ

รุ่มเริง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงปทมพร กล้าวิเศษ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กชายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงปาริชา สุระสิริสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงปยธิดา เยียงกลาง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงพรพรรณ อันธเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงพัณณิตา จงสุขกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ พันภู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายภัทรพล ภาคกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายภาคินทร์ สนิทกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ อ้มทองหลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงมัณฑนา วานิชกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายยุทธการ มีสูงเนิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายรพีภัทร ศรีด่านกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงรมิตา เมยกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงรัตนากร คงกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปลังกลาง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงรุ่งนภา รักด่านกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงลลิตา สตีเฟน ออริช
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายวงศพัทธ์ เลียมเพ็ชรรัตน์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายวรวุฒิ งามจันอัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงวิชญาดา แย้มกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อินกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายวิศวกร พงษ์แผนศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายวีรชา พงศ์พิรุฬห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายศักดิจาพร

์

ฟุงกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงศิริวิมล บุญรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายสมนึก เกมกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายสมบูรณ์ ฤทธิรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายสันติสุข น่วมกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงสิขรินทร์ มงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงสิริมา ขันโคกกรวด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงสุชานรี อำภาผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงสุธิมา อิมกลาง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ภาคีฑูต
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงอฐิติยา ปมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายอนันดา นิยมพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายอนาวิล ชำนาญกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงอนุศรา แก้วจอหอ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงอภัสรา หนองหาร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายอภิรักษณ์ โต๊ะทราย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ ขออ่อนกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จงกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงอริษา อาศัยปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงอรุณลักณ์ สมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายอัครเดช พลดงนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์ มีดินดำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายอาณัฐ จ่าแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายเจตริน ช่วยการ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายเดโช ชืนด่านกลาง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายเพทาย ทากลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บวกไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายแสงชัย น้อยกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงศราวณี ศรีบำรุง
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิประกา

์

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงกนกวลี โก้สันเทียะ
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงแก้วกานดา แดนโคกสูง
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงชาลิสา ปานภัคดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายธนดล นำสันเทียะ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงธิติมา ทองศรี
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงนพรัตน์ กองสันเทียะ
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายปฏิวัติ เงสันเทียะ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายพสิษฐ์ ภู่จำนงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงภวิตรา นราจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายรพีภัทร จิตตะคุ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงวรรณนิดา หลอดคำ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กชายสุธีภัทร์ เพียรภูเขา
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไม้พยัก
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงปลายฟา ตะสันเทียะ
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายพงศกร เหรียญสูงเนิน ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงพัณณิตา ไม้กลาง
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายภานุวัฒ รักธรรม
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายอลงกรณ์ คำทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายจักรพรรณ ธัญญานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ งำสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายสดุดี ทีสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายธนกรณ์ หมืนรัตน์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายธเนส พรหมประสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงประภัสสร นิลโท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายภูริทัช หวังล้อมกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายมาฏิภู สุโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงวรพา ขอทวงกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายอธิคม สวัสดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กชายอโนทัย เชิดทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินทรโชติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายอัครชัย สังสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายณัฏฐศาสน์ กรปก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงปวิชญา ปานสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายปยะวัฒน์ แก้ววิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายสมเกียรติ มงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายสิทธิโชค พับจัตุรัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะลิซ้อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายอาทิตย์ แก้วงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงกมลชนก มะเริงสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชำนาญกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญกำเนิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กชายจักราวุธ ศกศวัฒเมฆินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดอยู่
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงชญามาศ ตรีศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายชนาธิป เรือนใหม่
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงชนิตาภา ทองสันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงณิชนันท์ สนธิยะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายธนพล ชาวปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายธนพล เชิดเพชรรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายธนพล ศิริวิโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงธนัญชนก ใจยิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงธนัญชนก บีพิมาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายธันวา ปราณีตพลกรัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายนครินทร์ โตสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงนภัสรา เพ็งศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงนันทิชา คนตรง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายพงษ์ศิริ บทสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายพิชยุทธ สุธนสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงพิยดา พิมพา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายพีรวัส ดงกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายพีรวิชญ์ โชติสันเทียะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงเพชรา บิสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายภานุพันธ์ พิมล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงรัชนี เข็มอินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงวลีรัตน์ ชนะภัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงสุชัญญา โครงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงสุธาสีณี แก้วไพฑูรย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายอเนก เกิดจันอัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงการะเกด พูนสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงเกศราพร ปทมสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงขวัญชีวา อุ่นเรือน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงขวัญศิริ เย็นหลักร้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายเขมชาติ นิใหม่
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงชลธิชา หลังสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ยินมะเริง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงทัศนวรรณ กองสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายทินกร ปตตาเททานัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงธนัชพร จันทะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายธีระเมธ ศิริเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กชายปฐวี สมัครณรงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี บูรณะถาวร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงมณีกาญจน์ เขียวพิลาภ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงมาลัยพร งะสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงสุนันทา มีแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายอรรถพร ประดิษฐ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ เฟองฟู
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ปญจารักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายเอกรินทร์ วานิชเจริญกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงกานต์กวิน ชังดี

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงจันทราภา ทับทิมกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงผึง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงภัคจิรา บินสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ถาวรพรหม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กชายธนกฤษ ภูกาบเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายวรินทร เก่งสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายสรพัศ อิชชรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงสุวนันท์ บรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงอภิญญา พงษ์สอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงปยะวรรณ อุส่าห์ดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายสุรชัย ชาญสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายเอกชัย สมัครณรงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ฤทธิสนธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายเฉลิมชัย วงศ์ชัยโครต
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กชายธนากร ทนหนองแวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงนวพร มาเยอะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงไปรยา จันนุบิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ เขียดสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงอัญญาณี สายพลกรัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กชายศิริโชค ฝาสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายจักรินทร์ เพ็งสว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงเกสรา เชิดสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ศอกกำปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงชญาณี สุวรรณภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงวรรณศิริ อินปน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายศตวรรษ ยศกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไว้สันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงตุลยดา อังคะสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กชายนนทการณ์ รินนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงปณัฐดา แฉกพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหล่าสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงวาสนา หวังนากลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กชายกรเทพ จงเอือมกลาง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา แก้วธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายเกียรติก้อง มะเริงสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย เรตสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายจักรกฤษ์ ฝาสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงชุติมัณฑน์ บรรเทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงณัฎฐนิชา แซ่จึง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงนริศรา พรมวงศ์ซ้าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงนันธพร ยาหัต
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๗ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไมตรีวิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กชายปาณวัฒน์ ทนหนองแวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายปยกรณ์ สันวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายพีรพัฒ เพิมสันเทียะ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ กอบสันเทียะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายภูวดล แก้วธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงมาณธิชา นิลวดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงรวงข้าว รัตนนารี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงรสิตา เทศสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายวรินทร วงษ์ทองดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงวัลภา สุรบุตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงวิพาพร ใจรักษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงศิตาลัย ลาสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงสรินยา เกษมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายสหรัฐ เลียนเพชร

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงสาวิกา เทศสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงแสงรวี รัตนพลเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายอภินนท์ สินสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงอรัญญา ปราบพุดซา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายเอกภาพ แดนสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายกฤตศณะ อาจพงษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี พรมชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายปยะชัย โศกกำปง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงลักษิกา ภูมิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงสุกันยา สำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงกชวรรณ จะแจ้ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงชญาดา สอนใต้
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงบุษยมาศ ข้องนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายภุวดล สีนาคนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ กลินกำปง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

คูสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายอัยรัช แสนสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงกุลิสรา ใขเทียง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายชัยเชษฐ์ พุชชงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กชายธณธาร โพดสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงนภสร เกรงสำโรง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงประภาพร แสนใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงปวีณา กว้างสำโรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงปยาพัชร บัวแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี แซ่ฉัว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายภัทรภณ พร้อมสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายมงคล โปกสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงมนัสนัน เคนสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณเวก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ วุฒิไวย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงวนิชญา นาคพลกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายวีระพล สุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงเหมือนฝน เขือนสันเทียะ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายอาทิตย์ ขามพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงอาทิตย์ ขามพิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงจิณห์วรา จอดสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายณัฐดนัย เทียนพลกรัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายพาคินทร์ พาซุย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายพีระวิชญ์ เขียนสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายภาณุพงษ์ นางสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายภานุเดช รัตน์สันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายแมททิว ลิเวทท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงสมิตานัน เลือนสันเทียะ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายกฤษฎา ค้อสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัศมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายจักรพงษ์ สุดาทิพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสีสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงฐิติพร ฟอกสันเทียะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายณัฐพล กุลสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายธนกร ตอบสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายนิรันดร์ งามสันเทีย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายพงศกร ภูมิพลับ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภูมิโคกรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายภัทรพล เมืองสมัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๙ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กชายภานุพันธ์ สุกใส
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงรินลณี หินกำปง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงเรวดี สำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กชายศักดินริรทร์

์

ปุกสันเทียะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ธีระวัฒนกิตติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงอรอุมา สำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายญารวัฒน์ สายลุน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงณัฐริกา ของดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กชายธนากร บุญสมศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายกฤษฎา ตัดธุยะวัฒน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กชายคุณากร แท่งทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงจินดาพร บำรุงกูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายชะนะชัย ศรีโมลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ปูกลางดอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายชานนท์ เข็มสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กชายธนดล พันธจิตตากุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

นายธนพล โนมขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายธนาวุฒิ ซอสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

นายธิติพันธ์ ขาวค้างพลู
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายธีรวุธ รัชตสันติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

นายบุญนำ พวงสันเทียะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงปยุดา รวมสันเทียะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายปรัญชัย นาโสก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กชายพนมกร บุญตาแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กชายภูวมินทร์ กุลสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กชายรัชต สุวรรณบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายรุ่งอรุณ หอมสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงวรนุช ฉิมสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายวันชัย โตมสันเทียะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงวาสนา มีทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่อึง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ ขันสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศิริกมล รวยสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงสตชล ดาวดอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๐ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายสมเกียรติ ค้างสำโรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายสรรสร เอกอมรวิริยะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงสันสนีย์
รอบคอบพรมราช ๒๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายสาธิต เทียนขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายสืบพงษ์ เหล่านุกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายสุริยา ธรรมขันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายอภิชัย รัตนพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายอรรถวุฒิ ดาราภัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงอลีนา แส่สันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไชยแสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กชายอำพล เดชสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงกมลพรรณ รุ่งสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เมฆสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ไมสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายคมกริช ขูดสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายจิณณวัตร ฤาคำเครือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายตรีเมฆ โกฏิค้างพลู
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายธเนศ โรจน์จรรยากิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงปารวี เตรียมค้างพลู
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงรุ่งมณีกิจ ดอนไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงศิริกานดา สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายศิวกร นาคเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงสุชาวฎี แสงขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายสุธารัญ มอขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงแสงกมล รวยสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายธิเบต เวกสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายธีรยุทธ ธุระสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายพรชัย ศรีโสภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงเมษิตา ลับสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ศูนย์สันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายสมบูรณ์ พิมพ์สิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงสินีนาถ เบียบสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงสุธิดา ครึมค้างพลู

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ ยุงสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะพี

้

ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายกริชโกมินทร์ เวียงสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๑ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายกฤตยชญ์ แซ่ลี

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายกล้าณรงค์ บุญอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายกิตติพจน์ ศาสตร์สูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงณิษา เรืองเวหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงเบญจพร กลินสุมาลย์

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายพงษ์เทพ พืชทองหลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พูนวีระพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงพรนรินทร์ ฤทธิกลาง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กำแพงเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายราชวิทย์ โฉมอุปฮาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ใต้สันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายสรชัช จันมา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายแสนดี ขำวิไล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กชายอภิสิทธ์ อันทะคำพู
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายกฤตพจน์ ศรีรัตน์ไพบูลย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายฐิตวันต์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทานนพิมพ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายณัฐพล ฤทธิสันเทียะ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายเตวิชญ์ กบค้างพลู
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายธนทวี พรกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงธิติยา สุขพุดซา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กชายประกายวิทย์ สังขโกมล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงไปรยา นวนกลางดอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กชายพงศธร หวินกำปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงพิราศรัก จันมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายภูริพัฒน์ พูนน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายรพีภัทร ครีมค้างพลู

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กชายรพีภัทร โกฏค้างพลู

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เก็บสำโรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอรกานต์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายกิจติกร สุขผล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายคมกฤษ รวมสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายชยณัฐ โพธิศรีนวล

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงชลธิชา เริงสันเทียะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายชัยวัฒน์ บือขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๒ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กชายชินวัตร ผกามาศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงฐิติมา ใจจันทึก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายณัฐภัทร รุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย แก่กลางดอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กชายเทียนชัย ฤาชาบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงธนนันท์ ทองโชติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายธนรัตน์ จันทะคง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายธนากร เตยา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เกิบสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายธิราทร ยศสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงบัณฑิตา รุ่งเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงบุณยกร ศิริวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงบุรินรัตน์ แบบสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กชายปกรณ์ ศิริชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายปยะพงษ์ โนมขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงพรนภัส ขันลือ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายพีรณัฐ หนูสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา อิงสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ เส็งนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรีอาภัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กชายวิวัชชัย แก่นสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายศราวิน จินากูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงศศิธร พันธ์ชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายศิวกร กลืนกลางดอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ไตรทิพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสมบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายสุวัจน์ สังข์ด่านจาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายอนุพงษ์ เจียรศักดาพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ไทยใหม่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงภัทรกร ปสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ขูดสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายอเนฌาย์ รังสันเทียะ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงชุติมา ใจชอบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายสุวรรณ โกฏค้างพลู
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายอภิเดช ธรรมดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กชายอาทิตย์ โม่งปราณีต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงกฤษณา เฮงสันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงกัลญาณี เปงขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กลีบกลางดอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงนฤมล ทิพย์กระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กชายปยะพัฒน์ เชิญกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายพงศกร พันทองหลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงพรพิมล กาจกลางดอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายพีระพงษ์ ไพรสันเทียะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ เก่งกลางดอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงวรินญา ดับสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงวิยดา ศรอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กชายสิทธิชัย กลีบกลางดอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงสุนิสรา เทียงตรง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงอัจจิมา กุ้งกลางดอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจิมขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายคณภรณ์ ศรีขาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิกาญจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สรศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายบุญเกิด ภูมิรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงเปมิกา แก่กลางดอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงพัชราภา เฉลียวจบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงลัลนา แลจะบก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงวนิดา เกากลางดอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงสุคัณฑมาส เกิบสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศักดิเจริญสิทธิ

์ ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายจิรภัทร เบียกขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายทรงวุฒิ อิมนาง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กชายธันวา อมฤกษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงนคนันทินี นนท์ขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายภัทรพล สายรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายภูตะวัน เจิมขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ พวงสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายสระศักดิ

์

นนขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กชายสิรวิทญ์ โบดขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล ไพสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายจิรพัฒน์ คัมภีร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กชายชุติพงศ์ เมฆสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชินหนองแวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงธมลวรรณ กล้าค้างพลู
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายธัฐพงษ์ ไกรสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงนภัสศร ดู่สันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ ดู่สันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ใกล้ค้างพลู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กชายพีรพล ตาวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงวิลัยพร นวลจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงสรัญรัตน์ ช้อขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กชายสุภชัย ก้านค้างพลู
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี แดงสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงอารีย์ นุขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงขจีวรรณ เจิมขุนทด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ สมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร บำรุงศิลป
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายพงศกร อุ่นใจ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงมัญชุภา แพโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ นันทะสาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายราชพฤกษ์ นวลมะลัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กชายศัดธีภพ มะลี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายศิวัช งามมะลัง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงศุญาณิดา เสียมลอยนำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายศุภโชค บัวกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงสริดา ธิมะดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ ชอบสอาด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เอียมม่วง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงกัลยา กลึงกลางดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงจันทรธิดา ดับสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงณัฐวรา นนสันเทียะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เข็มมะลัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๕ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวนิล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายภูริภัทร พูนมะลัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กชายมารุต เกตกลางดอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กชายรชตะ ตาบสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายวีรภัฏ เดชสุภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายศุภณัฐ เจิมขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงสายนที มานพ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อานสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายสุรเดช เทียงสันเทียะ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงอรัญญา ชมมะลัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายกฤษฎา เพราะนิสัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงรำพูน โสดาโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายศิวพรรณ ดุลขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายถิรวัฒน์ แคสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายธนศักดิ

์

หูสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายนพรัตน อินท์สูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายภูริน ศรีอภัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายวุฒิเดช เดชขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายสมบูรณ์ พรมจรรย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กชายสามารถ ใจใหญ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายสุเมธ ขำมะลัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายกฤษฎา มุ่งโปงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงกฤษณา ศิลปะ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ รวมจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีแหล้
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงชนากานต์ นวลพุดซา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงชยนันท์ เทียงสันเทียะ

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายชัชพงษ์ โกนสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายชัชพล โกนสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงชาลิษา ฟองสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงชุติกาญน์ นวลพุดซา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงณิชาวีร์ บุญรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายธนชัย จันทร์กลาง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายธนัช ชอบมะลัง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กชายพัสกร จันทศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงพุทธชาด แปลกสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงมุกธิดา โกนสันเทียะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายรพีภัทร มณีนารถ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงศิริประภา เจียนหนองแวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายสิทธิโชค โฉมพลกรัง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายสุรเกียรติ บำรุงศิลป
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงอุษามณี ธูปพุทธา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ วัดโนนสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายก้องเกียรติ อานสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงกิตติวรรณ มังหมืนไวย

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายชลวรรษา ภู่สิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายฐิติวัตร ประยูรพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ งดสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงสุกันตา วัชระวณิชชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงสุรางคนา วาดทองหลาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงบุษบา ฉิมยาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไกล้สันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายพัชร ไชยกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายพัฒนธาดา เสสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงวรัญญา เหวขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร สินชะวา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงชลธิชา อวบสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงณิชาภัทร รัตน์สันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายธนากร ทองแพง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงธิติรัตน์ สงนอก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายปญญาพนต์ คนลำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายพัทธดนย์ มาสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงวิกานดา ธงสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงศิรภัสสร เอือพิทักษ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ อานสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ วิสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายอัครพล ช่างสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กชายอานนท์ ปญญาปรุ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ กลัดสันเทียะ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายบริภัทร เกียงพุทธา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายสิทธิโชค พันทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงอินทิรา คำภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงชลดา พนมไพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงวาสนา ภักดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เจนหนองแวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ งดสันเทียะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายวัชรวิชชุ์ ลำพัว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงกรนันท์ คำสาลี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ฤทธินาคา

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เชิดเพ็ชรรัตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงกัลยาณี อุ่นเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา น่วมนุ้ย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา เฟองอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงขวัญฤดี บุตรงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กชายฆีรากรณ์ พิงสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายจอมพล ปนทะเล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ทำสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงจุฑมาศ ใหญ่ปางแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ ปลังกลาง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายชาลี ชิเรต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายชุสนะ อนันตพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงฐิติชยา เจ๊กพังเทียม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายณัฐดนัย แจ้งสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงถิรดา เลิศนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายทักษ์ดนัย บุรีรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายธนภัทร ยมภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายธนากร พรเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กชายธนากร กิวสักกลาง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายธนากร ถาวรพรหม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงธัญชนก งามดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช่วยโพธิกลาง

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายนนทนันท์ แวนสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายนนธกิจ เก่งสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงนาริก้า พึงสันเทียะ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงนิธิมา ทองวิเศษ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงนุชจรี อิมถาวร

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กชายปฏิภาณ ปริวัชรชัยกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงปนัดดา เจ๊กพังเทียม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กชายปนิธาน ปนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงปรานปริยา พงศะทัตกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงปรารถนา ราชสีห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ วณิชาชีวะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ เอิบอิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก งาสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายเพชรภูมิ รัปชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายภัคพล อดุลย์สวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายภัทรพงษ์ เชือมกลาง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายภูตินันท์ แงดสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายภูริพัฒน์ กางสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงมณฑิตา กิงโพธิ

่ ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงรดารัตน์ มะเดือชุมพร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงวรรณฤดี กือสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ ผึงสูงเนิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ มุขกัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กชายศรันต์ รังสีนเทียะ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

กลึงกลางดอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงศิริขวัญ เทดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กชายศิริพงศ์ อภิวัฒน์วรพันธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ สุภาคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายสรวิศ ครุฑหมืนไวย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงสลิษา สังข์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายสหณัฐ แพวขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายสิทธิพงษื แคว้นดอนฉิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงสุขนันท์สินี บำรุงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เชิดสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงสุภิสรา บัวหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กชายสุรเสน ระเมียดดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงหทัยวรรณ ทำทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงอรทัย ตังชูสกุลชาติ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงอรัญญา ชุ่มกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงอริสา สีเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๙ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงอักษรา เรศสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา พานิชชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์

จรสายออ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงอินทรา มีพวงผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายกิตติคุณ สมวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายณํฐวุฒิ จิตตะคุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายณัฐภัทร แก้วละมุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

62ณิชา โปยขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงณิชารีย์ เอียมสะอาด

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายทตพร ก้อนสุวรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุริยะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายธนทัต มะเดือชุมพร

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายธนภัทร บัตรจัตุรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายธนวัตน์ โมหมืนไวย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงธนัญญา แก้วแระเสริฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายธนาวุฒิ ไกรสำโรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายธันวาคิง เหล่าทะนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายธีรทัศน์ ใสโต
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

พอวังดอน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงนิฤมล มีถม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงประภัสสร เชิดสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงปรารถนา พยัคฆ์กุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายพิพรรธ ใจชอบงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายภูษิต มลคลเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงวิพาดา คุ้มกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายวีรภัทร ศรีกำปง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายศรีสุรัตน์ คูสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายศรุต นาคเกียว

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายสราวุฒิ ณรงค์ทิพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงสาวิกา ต้นพุดซา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงสุภัสรา เชิดชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายอนุกูล เพ็ชรนิล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ เบาสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงอรทัย ประจิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายณัชพล แจ้งประดิษฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๐ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายทรงศักดิ

์

เพ็งสุริยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายธนกร บำรุงกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงวณิชชา สอนศาสตร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นพสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ขำพันดุง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายภิวดล หล้าแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กชายวงศธร กลีบโมก

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงอักษกรณ์ คำมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายชลทิศ อินทโส
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกลาโคกศุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กชายเมธี ผันสันเทียะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กชายวันเฉลิม อ่วมในเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ ซอสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายณัฐปคัลภ์ อุสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงนวลจันทร์ เทศนำเทียง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงปนัดดา นวฤทธิควิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายพงศ์พัฒน์ จันทร์สันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาชิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายวรเมธ จริยเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายสวิตต์ จอมเกาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงอรทัย เปามะโน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายกฤษติเมศ หกพุดซา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงการดา ขอจรกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายจิรายุส ตะคร้อสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงธัญจิรา แปดด่านจาก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายนฤพันธ์ อยู่กลำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กชายพงศกร บัวทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงพรวลัย สัญจรโคกสูง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงพัชญานันท์ หมายนัดกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นราศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงมนพัทธ์ ขึนสันเทียะ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ ทุนสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ผ่องเมืองปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงศศิวิมล จงเจือกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงสายสุดา ทุนสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ทันสันเทียะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายอชิระ ขาดจตุรัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายอภิรมย์ โฉมสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายประสิทธ อินทจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พินิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายนิติภูมิ เข็มสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กชายพีระพนธ์ เจริญเยาว์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายจักรกฤษ มีเค้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายฐิรวัฒน์ เพชรสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายณัฐดนัย เชิดเพชรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล ธัญญานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายอรรษวุฒิ คุธสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายกิตินันท์ เสนาภิรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงจำป ถ่อนสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงรมณี ปญญาถา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กชายขัยยุทธ โพธินอก

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจรินทิพย์ งามนวล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงสิราพร งำสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายอนุชา ฉาบพิมาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายณรงค์ธร ชอบมาก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

นางสาวอาทิตยา จันทร์อยู่จริง
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

นางสาวกัญยรัตน์ โปร่งสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทำนุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงจิราวรรณ เขียนสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

นายวิษณุรักษ์ ถ่อนสันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงศศิประภา แสงเพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กชายกิตติพันธ์ จันดอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายกิตติภณ แซ่ลี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปกสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กชายจิรายุทธ พานิชชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชืนจัตุรัส

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายชินราช บุญรอด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายโชคอนันต์ เยมสันเทียะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มีของ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายตุลธร กิงกระโทก

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายทศพล ฤทธิรงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายบดินทร์ นิกขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กชายบุญโชค งดสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พอนโคกสูง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายพีรชัย สุขดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายพีระดล ศรีประไพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กชายภรัณยู อินทรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงมาติกา แจกกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ชมชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงศิริประภา คณะวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายสรยุทธ์ พิพัฒน์ผล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงสุนิสา งดสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี รินสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายอภิชัย พาสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุนทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายอัมรินทร์ ชมชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กับสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงธนิสา สมวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงนัฐชรี สุหร่าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปลายสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงวาสนา มงคล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา เฉียงพิมาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

นางสาวสุมิตรา เขียมสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายอธิพันธ์ แย้มสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายบุญชัย แก้วเกตุ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายวีรวัฒน์ ชัยสา
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายปรวัฒน์ ไทยธานี
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายวัชรากร จันทะโก
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงปนัดดา ชมด่าน
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงณัฐชา คงศิริ
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา แสนทวีสุข ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงจันทิมา เขียมสันเทียะ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงญาณิศา สัตบุษ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ กอสันเทียะ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงพัณณิตา พงษ์สิงห์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ มีพวง
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ พิศนอก
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายกฤตยชญ์ เพ็ญจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขานารี ทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายชานนท์ ศรีกำปง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กชายชุมพล คงปอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กชายดนัย จงชิดกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงนภัสสร ใจอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงพัชรา ทินปราณี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงกัญญากร บุญลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗ เด็กหญิงจุรินทร์ฑาทิพย์

ลางสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายนครินทร์ ใจงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายอมรชัย พาผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ

์

วัดชายพะเนา  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงชุลิตา ทรงรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายตรีภพ แก้วสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายรณกร กอสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ ลูกอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายเจษฎากร เทียบสันเทียะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงณัฐกมล เพียรโนนลาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิถาวร

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลูกอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายปรเมศ ไทยธานี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงปลายฝน ชูพุดซา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงพัชรี ชอบช้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ จันทองหลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ตรวจงูเหลือม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงอัญชลี ชัยสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายกตักศิลา เสาประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงนฤมล เดสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงวิภาวี เพิมกลาง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายกฤษกร ศรอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงยุวดี หมันสกุล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงรินรดา มองสวาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่สอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายศุภเสกข์ ศิริทับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายสิทธิโชค เสตะปุตตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี การบรรจง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายอำพล ผงขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กชายเชษฐา ยังสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงมัณฑกา สุขปราบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงวารุณี ใจซือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ กกสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กชายเสกดุสิตย์ นุ่นเนือทิพย์

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายจิรพันธุ์ เสมาเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงชุติมา ปนเนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายธนพล รักบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงนิตยา แฟสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชิดพุดซา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ขาวฉลาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ผมงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงนฤมล ครูสอนดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายปวริศร์ ซอสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงรัตนา เสาร์สายออ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายลิขสิทธิ

์

กองมะเริง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายวรวุธ ทิพมน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงอนุสรา ยิมทองหลาง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงอารยา นิตย์ภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แคพันดุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงมินตรา เจนหัตถ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายรักชาติ รอสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงศศิธร แก้วแสงแจ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงจิตญาดา เพ็ชรสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา ปุระพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กชายฤทธิธิพงค์

์

เปรมสูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงลักษมีวัณย์ กลึงกลางดอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เถระปญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

คชแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายกิตติภูมิ ยอดวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงชลิตา อินเสนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงธันยพร มุ่งผลกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงนำฝน กัลลโห
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงนำเพชร จันทร์พิมาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงปพิชญา สุขขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงวรารินทร์ ชอบจิตต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ โคมสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงศิรประภา งาสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ เมฆสอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงอภิสร เศษโคกสูง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายไชยวัฒน์ กะสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงกนกพร ลีนาลาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายกิตติชัย สำนวนเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงจีรนุช พรมพิมพ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุขกำปง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงณัฐกมล สีลำดวน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายดนัย นาโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายทักษิณัย ใจซือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายรุ่งอรุณ ทองจุลกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายสิทธิชัย กิงนอก

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายอภิญโญ คมขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายกิตติกร เทียงสันเทียะ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ นาคมะณี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายภาณุวัช กรุงกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กชายวรากร ทองจุลกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กชายสมเกียรติ โนสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา อินทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงอารยา เทดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กชายเขมทัศน์ ทองจุลกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กชายชลภัทร ขำทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กชายเจษฎา เฟาสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายกฤษณะ เทาด่านจาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ชาญณรงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายคุณากร โกฎสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๖ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงจุฑามณี อินทร์ตรา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายธันวา โกฎสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายยศกร เชิดสูงเนิน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงวรติกานต์ ลีวงศ์ศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กชายคำหล้า กอมะนี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พ่อสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงฐิตาภา ไชยมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายณัฐพล ดีที
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงไตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กชายดนัย เข็มสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายธนชัย เศรษฐเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ เชิดสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงนนทกร แก้วกล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงนฤมล ษรเสริม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงนวกร สวัสดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงนิสรา นวลสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงบุษบา กุสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงปณิตา นันทชัยศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายภูริณัฐ บำรุงนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงมณีวรรณ เพียซ้าย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงรัตนาพร พิลาภ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กชายวงศธร แซ่คู
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายวีระชัย ช่วยชิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กชายศราวุฒิ รอดหมืนไว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายศิลาชัย เทาด่านจาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายศุภกฤต เกิดชัยยะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ทานะมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายโชคชัย บ่อกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายจารึก จำนงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจตรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงชฎาพร ปตตาทะนัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายณภัทร สัมมาแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงธนสรณ์ เผือกเนียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เชิดสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงพนาวรรณ เชิดสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กชายพีรภัทร พงษ์พันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กชายภานุวัตร อินตรา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายวัชรพล สัมมาแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ เลียบสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายวิศวะ สายโคกสูง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายวีรภาพ ขมสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉัตรเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กชายสุริยฉาย บำรุงนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นะรักมาก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายเจนภพ จงเจิมกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายเสกสรร ได้พร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กชายเอกพันธ์ ศรีจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กชายโชคทวี แร่สันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายนพดล พิพัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงนฤมล ขอมอบกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายนิธิกร จันจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ ขอมอบกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ จงจัดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กชายสุวัจน์ ไอสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สารโชติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กชายนภดล พันธุ์กระวี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี กาฬสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงหฤทัย ธรรมวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงญาสุมินทร์ สวนขอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายธีวสุ กลยนี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ โสมนัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงอมลวัทน์ ขันมัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายอานุภาพ คำคลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จุกกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงกัญญาพร จอมวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายก่อเกียรติ สุวรรณปรีชา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ผมงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่บาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายนราธิป มณฑา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงปานศิริ แดงสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายพชรพล โสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรพระอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงสุนิษา ลาดนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ ถ่อนสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายอาทิตย์
หวังประสพกลาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงเก็จแก้ว ใจเทียง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายชนะชล โสมนัส
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายณัฐนนท์ สารีอาจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายธนภัทร มันแก้ว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายภัทรพล ฝอดสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงรัชนก มากสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายวีรภาพ บุญลอย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงศศิธร สีจุ้ย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงศิริพร เขียนสายออ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ แขนสันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายกฤษฏ์ ชูจอหอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงกาญจนา ดอกจันทร์กลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงจินตหรา เทาด่านจาก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ โค้งนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ หลาบเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ อำกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงปนัดดา สอนดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงประภัสณี นิลโท
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายพงศธร ลาดนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายพงศ์ศิริ แซ่ปง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายมิถุนา เลียงชีพสุข

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายวัชร ปอมทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายวุฒิชัย กำไรทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายศตวรรษ กลางเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กชายศราวุฒิ ก้อนเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คมขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อยู่เจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กชายศุภกฤต หวังล้อมกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงสายรุ้ง แปงสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายสิทธิกร เถระปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายสุธีร์ เพ็ชรสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กชายอภินันท์ แสดขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสมสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายอรรถวิชญ์ ทองนิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา อินทโชติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงเปรมวดี ทอนสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา คงชะเวท
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายชินกร กาดกลางดอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตีบจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายทัศนัย โปร่งสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายธนธรณ์ มีมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงธารินี ก้านค้างพลู
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงนิภาพร ดำกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพมน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑
เด็กหญิงพงศ์ชญานิษฐ์

ทรงอุบล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์หอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงพัชณิตา แขนสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ขาวฉลาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงมนุชาธิป ธรรมรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงสิภาพร มุ่งชมกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

คงสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายอนุพงค์ ขุยจันทึก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เจาะดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายอานนท์ เพ็งไพบูลย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผมงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงเหมือนฝน เกิดโภคา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เจียมสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กชายจีรัฐติกุล ฉิมกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กชายชูชาติ สุขดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายณัฐจักร์ อินทำนุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายธนชาติ เศรษฐเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กชายธัญญาทิตย์ เติมสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายธีรพงษ์ จวงตะขบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กชายธีรภัทร นันทชัยศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายธีระวุธฒิ

์

กกสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายพงศกร รายสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔
เด็กชายพงษ์วีระวัฒน์

สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน แย้มสัจจา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์พรมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายวาสนา ศรีสงคราม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

นางสาวสุนิตา แปงสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายอนันตชัย ชาญณรงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายเขตชัย โกฎสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงเพชรพร งับสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายเศกสรรค์ ธัญญานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายไกรวิทย์ แสนโคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายไกรสร นาคขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

นางสาวณัฐมน วงศ์พรมมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายภานุพงษ์ กาดกลางดอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

นายศวีระ จันทวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

นายสิทธิศักดิ

์

วงศ์ยาเปง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

นายอรรถพล มิขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

นางสาววิลาวัณย์ ตามบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

นางวาสนา มีสันเทียะ
๓๐/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

นางรัตนา ธรรมมาวุฒิกูล
๑๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

นางสาวสุภาวดี สงสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔

นายธีรศักดิ

์

อาจผักปง
๒๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

นายศุภฤกษ์ อุปมา
๒๕/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

นางสาวหฤทัย คูณขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

นายวุฒิชัย พรมมา
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

นางสาวสุกัญญา กองปูนกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

นางสาวกมลวรรณ ภูเขาเลากา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

นางสาวจันทิมา เติมสันเทียะ
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

นางสาววัลภา ทะยอมใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

นางสาววัลลิกา ใจรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

นางสาววิไลวรรณ เวกสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

นางสาวศรสวรรค์ บุญเสริม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

นางสาวสกุณา ริคสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

นางสาวสุภาพร อิชชรา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

นางสาวสุพรรษา ของดี
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

นางสาวโสภิตา เคียนสันเทียะ
๓๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

นางสาวชุติมาพร บมขุนทด
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

นางสาวทวิสา ชินสันเทียะ
๒๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

นางสาวทัศนีย์ ภิรมจิตต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

นางสาวระติพร มีหาฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

นางสาวสุวนันท์ ไคขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

นางสาวอรทัย โกกลางดอน
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

นายทัศนัย แจ้งสันเทียะ
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

นางสาวทัศนีย์วรรณ ชุ่มไพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

นางสาวณัฐนรี สมวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

นางสาววัชรี ชอบสว่าง
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

นางสาวศศิธร ฉำพรมราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

นายเมธี เอสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

นางสาวนภาภรณ์ ชอบใจ
๑๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

นางสาวศศิธร กลางจอหอ
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

นางสาวณัฐพร ไวยเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

นางสาวสุคนฑา ใจรักษา
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์เขียว
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

นายกิตติศักดิ

์

แก้วมะลัง
๓๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

นายไพรวัลย์ กาลิวัน
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

นายวัชชิระ ขุยจันทึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

นายสุขสันต์ ไชยมหา
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงนำฝน เอือสามารถ

้

๒๑/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ อมฤกษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายไกรศร รักชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายธีรวุฒิ อานสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายนิธิพัทธ์ ชนะภัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายปรีชา หมันบรรจง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายมันคง

่

เกียนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงขนิตา พีรวรรธนพงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ฟาวสันเทียะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายเจษฎากร โกฎสันเทียะ
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โมหมืนไวย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายภูพญา สอนนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายภาลัญู เพลียขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กชายอามิน นามกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร ศักดิวิเศษ

์

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล ใจเย็น
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงวารีรัตน์ รายสันเทียะ
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงสุรัญชนา หมอปะคำ
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ มุ่งแรมกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทียวประสงค์
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ หกขุนทด
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายเฉลิมพล คำไพล
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายวิทวัส เหิกขุนทด ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายสมานทอง ศรีวงค์
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงบุญยาพร ครูทำสวน
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงพิยดา ซือสัตย์

่

๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงพิยดา ชนกระโท
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงสิริมา งามขุนทด
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงทอง
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยาวสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงสุวรรณี ตังชีพชูชัย

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กชายคิรากร สุขยิง

่

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายณภัทร เครืองกลาง

่

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายดิสกุล หึกขุนทด ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายธนพนธ์ หุงขุนทด
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายธนพล สุริยันต์
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายนวพล นามกิง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีจันทร์
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายภัทรพล พางาม
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กชายวัลลภ นามกิง
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายศรชัย เสงียม

่

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายศิริวัฒน์ จินากูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กชายอรรถพล จันทร์หอม
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงกฤษติกา ชิดสันเทียะ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายจึรวัฒน์ เคียนสันเทียะ ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กชายชนะชัย แคสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายชินวัตร อวบสันเทียะ
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายปฏิภาณ ทองพันชัง

่

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายพงศกร รักชาติ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายภัทราวุธ สท้านธรณี
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายภานุวัตน์ รอดพังเทียม
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายศราวุฒิ เลิศศรี ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายศุภกิจ รอดพังเทียม
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายอิทธิพล มีเงิน
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีประทุม ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีสันเทียะ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงกัลยา ประจิตร
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงกิตติยา ผางคนรัก ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทีรัก

่

๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลือนสันเทียะ

่

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงซูซัน อมฤกษ์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์ กิงนอก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงนิจฉรา โพธิศรี

์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงนิตยา พลทามูล ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงเบญจพร ปนสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงปนัดดา พัศศรษ์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงพัชราภา แหมสันเทียะ
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเสนา
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงวรรณภา ไม้โคกสูง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงศศิชา โชสูงเนิน
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงอภิชญา ดาบสันเทียะ
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายกฤษกร ทองแกมแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายฐิติพงษ์ ดีขุนทด
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายณัฐพล เกณฑ์ขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายภาคภูมิ พรมเสนา
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายภานุรุจ พูลทองคำ
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศรักดี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กชายสหชาติ ริดสันเทียะ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายสุทธิลักษณ์ สุขแจ่ม
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

รุ่งเรือง
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งหิรัญ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงนริศรา สุขมะลัง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงพัตรพิมล อวบสันเทียะ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงศศิธร เผือกพังเทียม ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงสุนิษา บัวลอย
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงอมิตา จริงสันเทียะ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา เอือนกำปง

้

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายจักรภัทร โบดขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายชินภัทร เคียงสันเทียะ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายธนกฤต บินสันเทียะ
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายนภัส บุญมาก
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายพงศกร บวงขุนทด
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายภัทรพล บุตรเสือ
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กชายภัทรพล รอดพังเทียม ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กชายภาคิน เชียงสันเทียะ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายวชิร แรตสันเทียะ
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายสรรพวัต สะอาด ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายอภิชาติ สุดขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายอัมรินทร์ แกรกลางดอน
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายเอกลักษณ์ คูณขุนทด
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงณัฐชา ภุโพธิ

์

๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงณัฐพร ธนกาญจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงทัษพร มุ่งคำกลาง
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงธิญาดา พรมเสนา ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงพรพิมล โนนใหม่
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญวิจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงสะริดา นุ่มขุนทด ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยาวสันเทียะ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงสุนิษา นาคมะณี
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายจิตรทิวัส ดีรักชาติ
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายจุลจักร รัตนอุบล
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กชายณัฐพล อินทร์จำนงค์
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กชายนนธกานณ์ กลึงกลางดอน
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายนิมิต ร ศรีใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กชายพิเชฐ คุ้มเขตต์
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เกือบสันเทียะ
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายภูธิชย์ ธีระวัฒนะกิตติ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายวงศกร สวัสดี
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายสานุวัฒน์ ไสวทอง
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กชายสิทธิโชค น้อมพลกรัง
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงกนกพร ใจอ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงขวัญเรือน บุกสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงณัฐพร แซ่โค้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงทิพย์พเนตร ศรีบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายประกาย ของดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงปริณดา พูลทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงมติมนต์ จิตรตรง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงรุจิรา โค้งสำโรง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ นิยาทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายศรันย์ เปล่งสันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชอบสงวน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่อนสันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ต่างสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายสราวุฒิ หาญจันอัด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงสิรินันท์ สุวรรณแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา อยู่สันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงสุพิชฌา โชติวงศ์จันทรา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายอนุชา เทียงตรง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายอภิชาติ ติสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงอรพิมพ์ รักษากูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงแววดาว รุ่งสันเทียะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ต่ายสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงณัฐชา โจทย์พิมาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงภูลิตา มาสวาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กชายจักรภพ บุตรเคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงชลธิชา พรมสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงชลธิชา เทดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงชาลิสา วัดพุทรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา ถนอมพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำพากุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงณัฐนลี แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญพลกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงทัศมาลี งีสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายธนธรณ์ ศรอินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงนฐพร ภูผิวฟา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงพัชรา มากุดเวียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายพัฒนพงค์ เทดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี ชนใฮ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงมณิภา นาคมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองรังศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายวชิรพล รัตนวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงวณิดา มีสวาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงวันวิสา พิมพ์ชวด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายวิทวัส สอสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ชูเกษม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงสุทธิตา ยิมพังเทียม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มณฑา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายอรรถวิทย์ บือขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงอารยา สมวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ แสงสายออ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมีโฮ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงกานดา กลางสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ฟอสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กชายจิรยุทธ เทดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายจิราณุวัฒน์ เดชผักแว่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงจีราพร จันทร์หอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา กุญสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

กลีบสำโรง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สินจันอัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายธงชัย โอว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภักดีพินิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายธีรนพ รักสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายธีรยุทธ บุญโยธา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายนิกร สีมะพับ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายปภพ ใจหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงมนทิชา ขวัญสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงวรรณษา ผมงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กชายอดิลักษณ์ ศรีหะวัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงกฤติยาณี ปนโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงขวัญข้าว สุขน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงจุไรลักษณ์ บอนขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงณัฐชา ชิดพังเทียม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูเต้าทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

ขานสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงพรนัชชา อิงสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายพิชชากร สอวิหค
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายยศกร ศรีจันหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กชายอนันดา บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เกือบสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายแสงตะวัน มีชำนาญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายโอโน่ นพคุณ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงชัญญานุช เพ็ญบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงนุชนารถ รอดพังเทียม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ชนะภัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เข็มสันเทียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงศุภัชญา สิทธิพรมมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายอรรถพร เกษรพุด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงกัลยา แก้วกันหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงสมฤทัย บัวโค้ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงสุภาพร นวนสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงอรปรีญา หงษ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงจริญญา รอดสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดูสันเทียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายธนากร ปนขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ลำสัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงนัชชาพร ชูประยูร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงภัทรศร สุคนธา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เมนะรุจิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงวริศรา นาคขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ หวังเอือกลาง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายอัจฉริยะ รอดสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ปรางค์นอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงฐิติสา อ้นสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา บุญเชิด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงนภสร ลาตะคุ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร เวฬุวนารักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงชาลิสา ศรีบัวงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ถามะพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายวันชัย ใจรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงวีรภัทรา ไขขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายสุชาครีย์ ช่างทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงวรรณศิริ สมวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายกฤษกร เรืองแจ่มจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายณพล วิกสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงดารินทรา หลักคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงธนกมล ธงสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงปนัดดา โยพันดุง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงพรไพริน ทวีฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายรุจดนัย ชิดพังเทียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายศิวัฒน์ มีเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงสุชาวลี แสนพรมราช
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงสุพัตตรา พิมพ์อักษร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงอริยา เปงขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กชายเสถียรพงษ์ พลีสัตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ดีสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงชนม์นิภา อาจพังเทียม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงชาลิณี ด้วงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ติสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายณัฐดนัย ดานขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายทรงวุฒิ เถาวัลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายนนธวัช ลอยพังเทียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงรจนา ดีขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงศุภนิดา สุขท่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ พุขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายพร้อมพงศ์ พรมเอิก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายรพีภัทร มอญสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายวรวิทย์ บุญมาก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายวิสิทธิ

์

ทวีฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายวีรวัฒน์ อิชชรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงศรัญญา เทียงโยธา

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงอภิญญา พุขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายโกศลชัย กาบกลางดอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ถัวสันเทียะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงปวิตรา มีพัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงวิภา กาดกลางดอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงวีรยา งามขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงแววตา เทดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงกนกพร กรองกลางดอน
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงจิรภิญญา อาบสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายธาวัน เชียงสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายธีรภัทธ์ แสนฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายนนทนันต์ ราศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงปรารถนา แซ่ชือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

นางสาวกนกวรรณ วงศ์สันติราษฏร์
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

นางสาวกนกศรี ทับกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงจิรพรรณ สมบัติวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

นายจิรวัฒน์ มุ่งฝากกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

นางสาวณัฏฐยา ม่านกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

นายณัฐพงษ์ จงบวกกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงดิศรินทร์ กุสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

นางสาวธัญวรัตน์ รักตะขบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓

นางสาวนันทรัตน์ หวังกุนกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

นางสาวนารีพร นิฤมล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายพัชรพล ธีรจินดาขจร
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

นายพัชรพล เสนาะกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงพิมลภัทร บุญพิมพ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

นายภารดร วีสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

นายภีศเดช ครุฑศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๐ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

นางสาวมณีวรรณ ศรีนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

นายมนตรี มุ่งต่อกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

นางสาวมาลิยา จุกกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

นางสาวรสนันท์ ระวังกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงวรัญญา เพ็งศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

นายวันเฉลิม สร้อยอนันต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงวิภาดา สุวรรณกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

นายวีระวุฒ เถระปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ วอกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

นายสราวุฒิ พิศงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

นางสาวสุกัญญา โสดขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงสุภาพร ดวนสันเทียะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

นางสาวสุภาวรรณ ครูสอนดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

นางสาวสุภาวรรณ นุสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงอนนทพร อารีรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายอมรฤทธิ

์

อารีรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

นางสาวอรวรรณ พลับพลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

นายเจษฎา โทสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

นายเดชาธร รุ่งสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

นายเอกชัย ปานนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

นายไพศาล มุ่งพันธ์กลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ศิริรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กชายคิตธิชัย อิมตะคุ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายจันทร์ไชย ช่วยชูเผ่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงปณิดา ดอนโคกสูง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงปวีณา จัดกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงวนัชพร แถลงกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงศิริภัสสร มุ่งคำกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา เจนกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงฐิติกา มุ่งแฝงกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงฑิตฐิตา มีเกาะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงคำกล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงศิรินทร์กิตติ มุ่งอ้อมกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ระวังกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงประทุมพร จำปพะเนาว์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา กุลสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงจันทิมา ตรีศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงจิราพัชร ทองทาสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงฉัตรฑริกา ขันสาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กชายชนาธิป หวังกันกลาง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงฐิติพร งามจันอัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒
เด็กหญิงประกายรัตน์

รัดกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงพรพรรณ โกยรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงพรพรหม แอบจันอัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน จิตรหลัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายพัชรพล แก่นพุทรา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงพัทธมน หวังสิวกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงภาวินี มณีกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙
เด็กชายภูนริศร์ฒิพงศ์

เหล็กคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กชายภูวนัตถ์ ใบเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายภูวนาท นวลพุทรา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงมาริสา ทุมกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กชายมารุต โนนกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กชายยศพนธ์ สวนไผ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายยุทธภูมิ สร้อยมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กชายรพีวิทย์ บินสุขฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วหล่อ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงลัดดาวรรณ กอชันกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายวรวัฒน์ ชมวิลาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายวรวิทย์ ฮะสุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงวรากร ประสานวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายวัชรพล มุ่งผลกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายวุฒิชัย หวังแอบกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายศรราม กรงนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พึมขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงศศินันท์ ตรีศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กชายศักดิมงคล

์

พรานกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายศาสตร์ศิลป อุตสีนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงศิริกัลยา นวนสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงศิรินันท์ หวังจุลกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีวิรัตน์กุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงสกุณา แสนสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงสกุลกานต์ เก็บสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายสมพิศ โกรามิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายสมเกียรติ พิมพ์กลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี มุ่งปนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายสิรดนัย ทูลกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายสิรภพ ขุนทรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ถำกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงสิริวิมล มุ่งเครือกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายสุชาครีย์ โปสายบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อ่อนชำนิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงสุนัฐฐา พรมตะพาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงสุนิตย์ตา เรียบสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายสุปวีณ์ มันสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงสุภลักษณ์ นิตย์ภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร สร้อยกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ คลังพิมาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงอริสรา โยนจอหอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงอินทิรา เกตุกลางดอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กชายเกียรติชัย อินทร์กลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา อะวิสัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองไพรวัลย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงกุลณัฐ อินทร์รักษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กชายพุทธินันท์ แผนสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗
เด็กหญิงมณเฑียรทอง

เชิญชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงสุพรรณษา วงค์คง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จึงสิริอังกูร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายอนวัช กวนสำโรง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงอรดี หวังรวมกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงอาริสา หวังเฝากลาง
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงอารีญา หวังคุ้มกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงเมณาริญจน์ กิติมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๓ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงกนกพร ศรีโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พรมจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงณัฎฐนิช โสภี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายธนบดี ดังกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

นางสาวปภัสสร สุพรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายพิตตินันท์ พาดกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงรุ่งวิไรวัลย์ หาญชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงสันธิลา ทะเสนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายอาทิตย์ หวังภูกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายโยธิน สมบูรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายจันทกร หลอดสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงจิดาภา ทองมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงจิดาภา หวังปกกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงจิรัชยา ประคำนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายธนกฤต ตากิมนอก

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายธีธัช นันทน์ธนกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงนฤมล ตากิมนอก

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายบารมี หวังเฝากลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงปรียา คำกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงมนิษา หอมกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายรพีภัทร สีนวนนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายวราศักดิ

์

สายสุด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายศตวรรษ มุ่งแฝงกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายเอกพล เต็มอ้น
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ คำกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงกฤติมา รืนกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ พรปกเกล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงชญานิน ศรีโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายณัฏฐชัย แก่นพุดซา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายธนกร หวังหมู่กลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายธีรชาติ ก้านหมากกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงบัวฑิตา เอมโคกสูง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายพิทักษ์ หวังหมู่กลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์กลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายวรทัต หวังเติมกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายวีระชาติ ไทยพุทรา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายศิวัช หวังเติมกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงสุธินันท์ หวังเติมกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายสุภัทรพงษ์ ขอยวนกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

มุ่งทุ่งกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงเกศกนก วิชัยศร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงแพรวา หวังเฝากลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ คำกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงญาณิศา มุ่งทุ่งกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงนันทิชา งามจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงศิริพร โสชาลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ ริมวังกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงณิธิดา คำกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ แข็งการ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายศุภากร ฉิมพาลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันทร์นามอม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงจันทร์นภา หวังห้องกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ แผงกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงนันทิชา วรรณภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงหฤทัย อิมจันทึก

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายเมธา เดชหวังกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กชายปรมินทร์ ปรีชากรสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายพิษณุ หนูทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายศราวุธ ฮวบเอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายเตชภณ สงนอก
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงแพรพรรณ ราษี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายจักรกริช หวังฟงกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงณหทัย ตากิมนอก

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายชนาธิป อ่วมกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายกตัญู จงชิดกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กชายภาคิน กลางนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงมุฑิตา แก้วกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กชายศศิตัง จงปลูกกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายศักรินทร์ อาจปรุ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายปธานิน แซ่ลอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงปาริตา ขอนโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายภูวนัตถ์ ทองสุขนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายสุรชัย จงชิดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ราศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงกรกฎ เชือกจอหอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงนริศรา จงคอยกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงปณิดา แสนนาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงปวีณา กิมาโส
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายภูวดล แวดกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายมงคล ทัพธานี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงสุชัญญา ทองสุขนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายพงศภัค งามกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กชายพินิจ เล็งดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กชายวาคิม ขอวรกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงศิริกุล ทองเกล็ด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงสุธิดา จ่ากลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายสุรวุฒิ ตนโคกสูง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีษะนอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงสุรินทรา ชัยอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงอริตา แก้วสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายชนินทร์ กลางนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายวุฒิชัย จงชิดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายสันติภาพ จงปลูกกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายปรีดีย์ ดอกพิกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายพีรพงษ์ สุขไม้
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จงชิดกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายณัฐดนัย ชัยลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายปฏิพัตธ์ ประดิษฐจา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงปวีณา อ่อมทองหลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายมนัส เชือฟง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายรชานนท์ หนองสิมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายรัชภูมิ กลางสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงรุ้งตะวัน แพทย์เสลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายศักดา คงโนนกอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงสุธาวดี แสงมาศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายอดิศร ฉิมกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายอาทิตย์ ศรีสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ เถาว์กลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงจิราพร วิธีกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงชลธิชา เฉือยกลาง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงญาธิดา ถำกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายธนภัทร วิธีกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เทพกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายปุรชัย โฆสะกร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงพัชธีรา กิงนอก

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพิมพรรณ ขอต่อกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงวาสนา นาคพลกรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงศลิษา แสงจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงศิริพร อินทจร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คามากลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กชายศุภกิจ ตันตระบัณฑิตย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา เตียนพลกรัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายอธิบดี ถำกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ถำกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายเมฆา ขอเอือนกลาง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายเรวัตร์ รวมกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายเอกชัย รัตนวิชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายจักรกฤษ คำภูเวียง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงจิตการุณ เอกปยะกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายชาญศักดิ

์

จ่ากลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายณัฐชัย ขอเห็นกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ กลางนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงธวัลพร นิยมชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายปฏิภาน ชัยชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กชายภัทรพล โรมโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายมานัส นานอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายรณกฤต จงแจ้งกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงอรปรียา เทศพุ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายอรรถโกวิท ประจวบกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายอุดร ปงพยอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุตรวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงแพรวา นิยมชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายไตรภพ ฐานกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กชายกฤษณะ แก่นพุทรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงฐาปนี โชติกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายณัฐนัย ถำกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายปณวัตร ธงกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงพลอยสุดา แต้มพิมาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายพัชรพฤกษ์ นาคทัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ ตันตระบัณฑิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

กบค้างพลู
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

นางสาวกรรณิการ์ จงดาดกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

นายณัฐพล พรมนัส
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

นายวริทธิ

์

ทองแดงห่วง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

นางสาวสุรยุทธ แสนสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มันตะเภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายกฤษฎา ชากลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูนดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงนวิยา ใจทน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ พิมพ์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ วิบูลย์ชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา แสวงดิลก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายเจษฎากร แสงแก้วเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายโกวิทย์ แปงกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงกิตตินันท์ จวนกระโตน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายขุนไกร ครบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายธนากิต สอนกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ ประมวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงสุภัสสรา เหิมขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงสุศิตา เชืองกระโทก

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงสุสิตา สอนกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ยิงเมือง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปานนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ อ่อนดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จินกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงณัฐพร วีสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงณัฐพร หวังแนวกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ ฉิมกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายถิรวัฒน์ เลียงวงษ์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายนพกร มุ่งทับกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ราชการกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงพิชญาภา พวงหงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ กรวดนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ จีนกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงรัตนาวลี ชินรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายวรวิทย์ พยอมใหม่
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายวัชรพล ชากลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายวีรพันธ์ เจนจัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายวีรภัทร สอนกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสุคนธรัตน์ จินกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงอภิญญา อ่อนตา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ อภิญญาพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงอารยา กวานสุพรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กชายอิทธิกร ศรีโสภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผลกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายกิตติพล จันจู
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงณัฐกมล สิงห์สกล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายณัฐพล จันทรพราว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน แยกโคกสูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายภัคพงษ์ จงจิตกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายภานรินทร์ ทิวเสถียร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงรสิตา เพียรปรุใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทัยธานี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงอิสริยา หวังดังกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉลองกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงจามจุรี จานนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทองแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงพรรณราย สอนโยธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงศันสนีย์ ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายโกมน ลืนกลาง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กชายคมสัน อ่อนคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ ขวัญมัน

่

๐๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายไตรรัตน์ ดอกสันเทียะ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กชายธนาตุล บวรวิโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายนรภัทร เหล่าประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายภูผา บุญเทียม
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายภูวนัตถ์ พันธุ์ยา
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายรัตนชัย ขวัญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายวีรเมธ พงษ์เพชร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายสุทธวีร์ จงเย็นกลาง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงจิตราวิณี จ่ากลาง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงชลธิชา บ้านกลางอารี
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงณัฐชยา เชียรรัมย์
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา นึกชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นามพะเนาว์
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงนันทิยา ครัวนอก
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงภัทรภิญญา ถำกลาง
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงรุจิรา กลันพุทรา

่

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เถาว์กลาง ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงอนุชศรา นางแย้ม
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงขวัญนภา ประดิษฐ์สุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ นวนกลางดอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงธัญพิชชา มุ่งปนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงปภาดา โตพะลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายพิริยะ มังมี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายพีรภัทร สุขบัวใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงฟาใส ชาวตะก้อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล มีเค้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายเนรมิตร เหมือนเชตุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายภัทรภณ ปบกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงลลิตา พาหนองแวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงสริตา พิทักสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายชาคริส ริมวังกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายนนทกร นรารักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายภัทรพงศ์ แปนกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงนันภัทร เฉือยกลาง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงวารุณี จงสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ ซุ่นสุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ริมวังกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงวรรณพร ชะโลมกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงอรชุดา หวังคำกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายธนโชติ ทันไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงสุพรรษา มีกำปง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์พุดซา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงดาวเดือน ลาเชกู่
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งแพกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงนฤมล เมืองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงมัณฑนา ชมโคกสูง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา หมายติดกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา บำรุงไทย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงเพชรลดา จำปกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยวงกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงปณฑิตา กันตะพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายพนากร แซ่เถา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายพลภัทร เพชรแอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายภาคิน จันทร์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ วงษ์ษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายรัฐพล วันสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กชายเจ แซ่เถา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กชายภูมินันท์ แซ่เถา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

นางสาวปนัดดา ใจอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ดีคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กายจะโปะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รมย์สระน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายกิตประพัฒน์ คุ้มสีมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายก้องภพ บุราคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายจินณวัตร ดิษเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงจุฑาภัทร ไตรจะโปะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงชนกภรณ์ ดีภักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เธอจะโปะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงฐนิตา เสงียมโคกกรวด

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑ เด็กหญิงณภิฎชญานันท์
มาสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงณัชชา ละวิโรจน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงณัฐชยาน์ สันจะโปะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดาพร เกตุพรมราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงดลพร แสนสระน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายตะวัน แสงปกษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายธนชัย พูนผล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายธนบดี เทียงสูงเนิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กชายธิติ ขลุ่ยกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงนริศรา ทับสระน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงนริศรา มุ่งพันกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงนฤมล เขาชมภู
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงนันทริดา จงสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงปพิชญา งามจรัส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงปภาดา พูนสระน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สิทธิถาวร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

นางสาวปรียาพร สิงห์เพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ฝาตะคุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายปติภัทร โนนใหม่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายพงศธร อักษรพรมราช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายพงศ์เทพ เฉดจะโปะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เสริฐเมืองปก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงพรรณทิวา หลอดจันทึก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงพรรณิภา เอียมสอาด

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายพฤหัส แสงอรุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญเฮ้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายพิสูจน์ โวหาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายภาณุพงศ์ เลิศตะขบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายภาวิต เชยสระน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายภูริภัทร งิมขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงมิตะสา นิลกิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงมินตรา อินทร์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายรพีภัทร คำเหลือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ บูรณะถาวร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฤทธิบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายวิชัย บังสระน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายศิริชัย ฤทธิดอน

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงศุจีภรณ์ จวนพรมราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายสรรพวุธ ปาละศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายสหทรัพย์ ค่อยจะโปะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายสิทธินันท์ แสนสนิท
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายสุชิน หอมจิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงสุปรียา อุดมปง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ใหญ่พรมราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เฟองเสือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงสุภาวดี วอสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี สลอดตะคุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดวงแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายอตินันต์ แสนสระน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เคลือนเมืองปก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นาคราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กชายอนาวิล กำบังกาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงอนิสา ชมเมืองปก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงอรินทร์ธยา คณะศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงเกวลิน เสือภู่
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จำปาสัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายกมลเทพ ลักษณะฉิมพลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายธนาการ คณาธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงธัญวรรณ เอ็นดู
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายนนทกร คำภากุม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายนพรัตน์ เวหน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงนำฝน พันธุโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายบูรพา ญาติตะคุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายปภินวิทย์ อุ่นคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงพรไพลิน แตงกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายพายุ บุญฉิมพลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยืนยง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงมุทิตา สอนพรมราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายวีรพงษ์ ชินสำโรง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายสถิตย์ สีสมาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงสร้อยสุดา แซ่จึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายอนุชา กำพรมราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายอัครเดช แพปรุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงอารีญา ฝอดสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายกริชชัย ใหญ่จะโปะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายกิตตินนท์ ศิริกาญจนพงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ใหญ่จะโปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสงียมโคกกรวด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายธนากร อาจไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายวิศวะ แก้ววิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ลานสันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายสราวุฒิ ชัยเมืองปก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุ่มสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ผ่องพรมราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงอนัญพร คนผักแว่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงอรญา คำสัตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงอรทัย วิจารจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กชายกฤษฎา ประพิณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายกฤษรินทร์ ขอดวงกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายณรงค์ วัดอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขาตะคุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงดวงใจ พงษ์สระพัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ คนโทพรมราช
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายธนาวุฒิ บุญฟู
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

นายบัณทัต ฤทธิบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงปทมพร แหยมเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายปยะนัฐ สินปรุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายพิทักษ์ ง่วนสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายวรางกูล การงานดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายหนุ่มเทพ หาญกิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงอโนชา ขัดวิญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สนกิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายชนวีร์ ชินสำโรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

มาจังหรีด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงธนพร พจน์ฉิมพลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงพัชรีพร พุ่มเกษม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายพีรภัทร สิทธิขุนทด

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายศิวัช สดสระน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงสาธิตา ไตรเกษม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายโชคชัย เปาครบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงธนพร คล้ายกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายนพชัย พันธ์สำโรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงพรรษกร วงศ์เกษมทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายศักดิดา

์

ยิงนอก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงสาวิณี หาญดอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายสิทธิชัย เชยสระน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายไชยภัทร สิทธิขุนทด

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ช้อยสระน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กชายทรัพย์ทวี ซ้ายจันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กชายทรัพย์อนันต์ ซ้ายจันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายธนพนธ์ โคกเกษม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายธนากร วัชรครบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายธันวา แอบสำโรง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงวันวิสา พรหมสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงศุกัลยา หาญดอน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗
เด็กหญิงกรองกาญจน์

แซ่โก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงณรินทร์ เอียมปราณีต

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนจังหรีด
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายประทีป ชาญสำโรง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายพยุงศักด์ ลิอิเก
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายภัทรกร ครานกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงภูษิตา ดำริสระน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ศาลางาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กชายวันเฉลิม บรรลือสำโรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี ราชวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กชายเอกชัย สินพรมราช
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงจิราลักษณ์ เปลียนสำโรง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ ผลสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกไม้ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายธรรมราช เชษฐวรรณสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ เตโช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กชายนราวิชญ์ สาระคู
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔
เด็กหญิงประภาพรรณ

โชติสำโรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงพรนภัส จงรังกลาง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงพัชราภา ลอยสำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ เทพชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล เปลียนสำโรง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงสุนิสา ผลสำโรง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา คำชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงชญานินทร์ แสนจังหรีด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กชายณัฐดนัย ชาญสำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงปางชม มาสำโรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายปยะพงษ์ แพวตะคุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายพงศธร เขียวกิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงพรธิตา ดีประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายรนัฐชัย ธงชัยตระกูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงรสมาริน กว้างนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงศิรินภา ดวนครบุรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายโภคิน ช่างทองมะดัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สร้อยสำโรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายณัฐวัตร วัชรครบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กชายธนพล สวนจังหรีด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ บรรจง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กชายศุภกิจ เปลียนสำโรง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายศุภกิจ โนนทะจักร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงจิราพร ยันสำโรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงพิณรฎา เลียงสำโรง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปรุงกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายสุธิราช งามสำโรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายสุเมธ เตชะทัต
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วัดสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงกมลพร อิมเกษม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงกมลเนตร ศรีรุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กชายกฤษฏิชพล

์

พรมรักษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖ เด็กหญิงกัญจน์รัชฐานน์

สันติทวีฤกษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เพ็ชรชระ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์สระน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กชายนราธิป สมพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายพิเชฐพงศ์ คะมะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

หมายทวี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายศิวัช ลีสุรพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓
เด็กหญิงสมปรารถนา

เดชจรรยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงอนัญญา อินทะรังษี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายเขตโสภณ อึงรัตนากร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงเพลงพิณ สิงห์สุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายโจนาธาน แอร์ลิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงกุสุมา ขาวเนตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายธนบดี บุญชูสว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายปณณรุจน์ สกุลจรัสวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงพีรดา ศัพท์พันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายอัครินทร์ วุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ สังสีแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายติณห์ สิทธิฑูรย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายปวเรศ อุบลบาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายปณณวัชร์ สกุลจรัสวัฒน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายอภิมุข อนันตศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

นางสาวกัลยาภัทร ทองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

นายจิรทีปต์ อุบลบาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

นายณัฎฐนนท์ เศรษฐมาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

นายภูผา รุ่งพาณิชย์เจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

นางสาวรัชดา ไชยจักร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

นางสาวรัฐนันท์ ชูหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

นางสาวพีรดา ถนอมวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

นายศรายุท ธรรมนิทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงกัลยา ณ นคร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จิวฉิมภาลี

๋

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายสิรภัทร ฉากสระน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงอภิสุตา ฐานเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กชายเมคา หีบสระน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงไปรยา จีนหมิน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงนำฝน ประจำแพทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายมงคล จันทอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ครอบตะคุ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจนาฝาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แทนเกษม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงธนพร ปดตะคุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงพรชนก ศักดานุกูล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายอชิตะ ใยนาจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงธมลชนก บุราณดอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายภูบดินทร์ โพธิทะพันธ์

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายรัฐเศรษฐ รัตน์ใหม่
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ตรีเดช
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายอรุณ เรไรตะคุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงอัจฉริญา เรไร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรฉิมพลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายกิตติทัต ดวงรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงจิราวรรณ นุชตะคุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายชิตดนัย ขอพลกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายณัฐดนัย เผือนกระโทก

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ เงินกอบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์ประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงพิมพ์พนิต เดสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงรัตนากร เรไรตะคุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงศศิประภา อาจนาฝาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงดารุณี องค์ตะคุ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงนันติวรรณ ศรีวงศ์ษา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงรมิตา พันธ์ตะคุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายศุภชัย สมวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงสรินญา เพ็ชรตะคุ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ แอ่นผักแว่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงณัฐสุดา เซียมตะคุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายธีรเดช กลำสระน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงภาวินี พลตะคุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กล่อมจอหอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงรัตชฎา อ่างคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ผาตะคุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กชายวรวุฒิ หอยตะคุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงวัชรมน ฉอวยตะคุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงสาวิกา เงาตะคุ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายสิทธิโชค โบขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงอนุธิดา นาพิณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายเมธากร สิทธิถาวร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายกีรติ เชิดไพฑูรย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กชายจักรพันธ์ หอยตะคุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายจารุวัฒน์ มันราช

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนตะคุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายธีรพันธุ์ จูมตะคุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ญาติตะคุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายพงษ์อนันต์ ศรีวงศ์ษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ มาสัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายวรเทพ แสงสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ เงียวสูงเนิน

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายศิริชัย ขันตะคุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายสหรัฐ ช่วยงาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ พุทธสอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงอุมาพร แฟงตะคุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่สีสุก วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เกียรติสูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี งาตะคุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายกิตติพงศ์ นนท์ศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มรกต
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายจรัล รักษาตะคุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายชยณัฐ เพ็ชรแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กชายฐิติพงษ์ สุขประเสริฐ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายณรงค์ชัย กันกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายณัฐนันท์ แผนบัว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชมตะคุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายณัฐพนธ์ เงาตะคุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงดุสิตา ประเสริฐตะคุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายถาวรสวัสดิ

์

พูนสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงทิพย์มณี
พระเวทบรินรักษ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงแสนสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงนฤมล วงษ์ประดิษฐ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ ทับซ้าย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงปณิตา ศรีธงไชย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายปรีดา นำเมืองปก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายปยะฉัตร ล้วนตะคุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ สุขตะคุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงพณิชา จวบกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายพัชรพล แก้วตะคุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายพันธมิตร แพวตะคุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายพันธวัช แฝงตะคุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายพิชิตชัย ปกตะคุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาลัยพลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา คนตรง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายภาคิน พินตะคุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กชายรัตนพล ดำตะคุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

ยะวงคะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงสโรชา ดำตะคุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาติเมืองปก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงอธิตยา เกษรมาลัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ น้อมแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เงาตะคุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงอิศริยา งามตะคุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงอิษฎาอร วรรณโชติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงเกศินี นามจะโปะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายเนติธร นามตะคุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงเบญจมาส ศุภอุดร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงกิตติพร อ้วนสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กชายณัฐชานนท์ พิมพะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายณัฐดนัย เล็กตะคุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญตะคุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายทินกร แสนรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงธิติยา ฝอยทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงนัธวรรณ ริจนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วงศ์มณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงปฏิมา ปุกตะคุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงปญจสิรี พิมพ์ดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ พลตะคุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงพรนภา สังข์แก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายพิชาติ ผัดตะคุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายมารุทธ์ สีมาลิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงยุพาวรรณ แอบครบุรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงรัตนา แหนกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงศศิธร ซือสัตย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเครือบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงสุวิมล พละที
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายเขมินท์ ตุ้มไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ ระวังกิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

นางสาวกชกร งามตะคุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

นายจักรพันธ์ ตรีปก
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา มาน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ฉัตรพรมราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงดาริกา ลุนชัยภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กชายธนพล อินทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ กาตะคุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ เหลาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ จำลอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายธีรเดช ชะละตะคุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

นายพงษ์พันธ์ เรไรตะคุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงพนิดา สร้อยดอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงพรวิลัย อุปดิษฐ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงมณีพร คิดตะคุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงรจรินทร์ ประชนตะคุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงวรรณภา วัฒนธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายสรจักร เลือนตะคุ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงสินทรัพย์ ทับทะมาตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สงวนศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กชายสุริยา เยาวราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายองอาจ เงียวสูงเนิน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงอทิยาทร งามเมืองปก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กชายอนุชิต ยาบุษดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ศุภอุดร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายอัครพล เพ็งสกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงอัมพร คงชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงเพชรไพลิณ ตุ้มไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

นางสาวกฤษฏ์ฐิญา ศีลทูล
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

นางสาวกัลยาณี จีนหมิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

นางสาวกัลยารัตน์ ขาตะคุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

นางสาวขนิษฐา สะโหม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

นายจักรี จอยนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

นางสาวชลธิดา จันทร์ศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

นายชวลิต ศรีพงษ์พานิชย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

นางสาวณัฐณี นุชจะโปะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

นายณัฐพงษ์ ดำรงชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

นายธนพัฒน์ วงศ์ปรีชาสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

นายธนวัฒน์ แก้วเอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

นายธรรมชาติ นาคตะคุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

นายธรรมรัตน์ คนธ์ตะคุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

นายธีรภัทร์ ทยอมใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

นายนครินทร์ ทองเขม่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

นางสาวนวลอนงค์ ม่วงประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

นางสาวนันทรส แก้วลาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

นางสาวนิง

้

เผือกประพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

นายนุวัฒน์ เงือนตะคุ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปก
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

นางสาวปรียาพร หน้าบัณฑิต
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

นางสาวพรสวรรค์ แพทย์สูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

นายพัฒนา สุมาลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐

นายภูมรินทร์ ยะสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

นายวีระพันธุ์ มาสัยตะคุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

นายสหฤทธิ

์

บัวเมืองปก
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

นายสายชล นามสง่า
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

นายสุภัทรชัย จักรแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

นางสาวสุภัทรศร บุบผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

นายสุรเชษฐ์ ชมโคกกรวด
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

นายสุวิทย์ แสนคนึง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘

นางสาวอนุธิดา โควิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

นายอนุภาพ ทดกิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

นายอัมรินทร์ ปนเมืองปก
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

50เจนพล ชูแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

นายเดชฤทธิ

์

ศรีสระน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

นางสาวเมธาวี แซ่โค้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

นางสาวกนกพร ถมครบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

นายชัชวาลย์ ศรีธงไชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

นายชัยเยนทร์ จอยนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

นายชาตรี บุษรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

นายณัฐพล เทียนดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

นางสาวนฤมล สุบิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

นางสาวนำฝน ซามตะคุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

นางสาวปนัดดา เย็นตะคุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

นายพงศกร สนตะคุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

นายพงศ์พล งามเมืองปก
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

นางสาวพรรณธิรา มาไส
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

นายพศวรรษ จิมจะโปะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

นางสาววรรณนิภา ปริดรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

นางสาววาสนา ชินรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

นายวิสสุวัฒน์ ผาตะคุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ ขยิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

นายศุภชัย ขันตะคุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑

นายธีรพงศ์ จิรวาที
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

นางสาวนงนุช เพชรสงคราม
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

นายนันทวุฒิ เนยสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

นายประทีป ช่วยฉิมพลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

นางสาวปวีณา สารเปน
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

นางสาวพจนีย์ ปลุกปลืม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

นางสาววารุณี แก้วเมืองปก
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘

นางสาวสาวิณี สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

นางสาวสุวนันท์ เงาตะคุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

นายเมธี บรรลือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

นางสาวอนุชศรา จันอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงฐิติภัค กัญฒ์วงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงทัศน์มน บัวตะคุ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงปภาวดี พรมปอ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายประสิทธิ

์

ชุ่มผักแว่น
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายปรุฬห์ ผิวเมืองปก
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี กิสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กิสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงสกุลรัตน์ เล็กตะคุ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์คำปอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงอทิตญา แอบฉิมพลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงอลิษา นรินทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงเกษิณี บวมตะคุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จำลอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงอัญชลี เนียมตะคุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงแพรวา เนตรโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอาจวิทยาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คุ้มภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายณัฐเกียรติ คุ้มภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กชายศิวกร พรหมรัศมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายชนม์ชนก ดวลใหญ่
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงพิจิตรา กลินกิง

่ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงลีลาวดี เสริฐสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงกชกร หลำกิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายจักพันธ์ มังกิง

่ ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายชาติกล้า พิลาพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายสุริยะฉาย คำกิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงปรีชญา จันทกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดำสระน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายกรวุฒิ วิยะโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กชายกฤษฎา จำปาศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายจุลจักร์ ขำกิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายชนินทร จอดนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายทรงยศ ศรีทับทิม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายธวัชชัย เลิศสระน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายธีรภัทธ์ จอมกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายนครินทร์ ก้อนกิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายนนธนัฐ เงินกิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กชายบดินทร์ หวินครบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กชายปรัชญา ขุมหิรัญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กชายพิชิต กลันสระน้อย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายศักดิชัย

์

ด้วงคำจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายอธิเบศ กล้าจอหอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายอานัส มิตรเกษม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายอิทธิพล ดอนครบุรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรวิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงกฤษณา เอิบกิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฉากสระน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สามัญชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงณัฏฐริกา ง่ามเข็มทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงณัฐวรี พรหมเสนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงนฤมล แดงพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงฟาติมา โสภาพร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงลักษณา ระวังสระน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงวรรณธิตา เงินทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปะวาณะศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงศศิธร มินพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงเอวิตรา บุญยิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายกนกพล วังกิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรมาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ เทวิญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายชัชวาล วันกิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายชานนท์ นิลนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ทับทิมทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กชายนพพร อักษรกิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายนฤดล ทอนสำโรง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายภูมินทร์ หว่านชัยสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายวัฒน์ชัย วรโชคชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายสุรชาติ แหลมกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายโสภณ อาญาเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กชายอนุพงศ์ ชัยภูธร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายอภินันท์ ทองประเทือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงจีรพร ละครสระน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงจุฬาพร พลเกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงชณิฐฎา นันตะสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงญดา ประสาททอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงดาหลา สูญกิง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงทิพย์กมล ภูมิกระจ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ถาดดอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงนำฝน ภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงปติมา ทิพย์ประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงสิริมา สอบกิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงสุชาดา แสงเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงสุนิสา บัดกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงอังสุมา ทองรัตนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กชายกีรติ นาคฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายจักรี เลียงทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กชายชนัญชน นิมนวล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ อินทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ชัยฉิมพลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายทศพร ศรีโชติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายธนพล ช่วยพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายนุการ ยุพิณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายพงศกร ขามกิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายพงศ์ธร รุ่งเรืองสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายภูบดินทร์ บัวดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายภูเบศร ธูปสระน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายรัตพงศ์ ปยะรัฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายสุริยา อักษรครบุรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุดจีบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายอานนท์ ลาดกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงเกศินี ยอดเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ วันกิง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงจินดาหรา วรรณพราหมณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงณัฐวดี กลัดทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงบาลิน เพ่งกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กินกิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สอนกิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงรัตนภรณ์ กองไผ่กลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงวรรณษา ญาติกิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงสิรินทรา คลังฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วโค
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ฉิมนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงหยดนำ ปกกิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายกิตติธัช วงศ์จันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายเชาวลิต คอยกิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายณัฐพล ไทยกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิโรจน์รัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายธนดล ทิพย์วิโรจน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายธนพล เลิศปาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายปฏิภาณ สัตย์ฌุชนม์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายภานุ นิลโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายรัชพล เรียนกิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กชายสิทธิชัย กิงแก้ววิเชียร

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กชายสิโรฒน์ คดวงษ์ฆ้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายอาคีรา สูญกิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงกาญจนา สาริศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงช่อผกา เอือนกิง

้ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงชิตชนก คำหางหงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์นอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงณิชา พิณทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงธินัฎฎา ยิมมา

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ขอทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงปณิดา ง้าวชัยภูมิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงปวีณา บุญทองนุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงพรปรียา ขอมเมืองปก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี ยอดเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงภาวิณี ลือโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงระพีพรรณ รักศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงรัชยา ชังฉิมพลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา การนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงวริสรา เจียกโคกกรวด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงวัลภา นิติกุลบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรี จิตตะนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กชายกิตติดล เบ้าจรรยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายชนพล เชาว์พลกรัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสนคำกง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายณัฐดนัย กินกิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายธนาวุธ พามี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายปยะ เมระยำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กชายสุฐิศักดิ

์

ต่วนกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายอณุเทพ ขยันการ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กชายอิทธิพล ทองอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงกนกกร ขีดสำโรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงกมลเนตร แก้วกะรังจัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงเกตุสุรีย์ สีกุดเวียน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงคริมา เขียวกิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงดวงดาว อู่ทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงวิภาพร เฉียงสระน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงศิริพร พระพายสำโรง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายกฤษฏา อารีรัก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พามี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ วัฒนโชติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายพงศกร ทัศนากรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กชายพงศกร ช่องกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายรชานนท์ ดงกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายศตวรรษ สันต์เกษม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายศุภกร ชุลีกราน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กชายศุภวัฒน์ โอบอ้วน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายสุระนนท์ จินโจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กชายอธิปตย์ พลจังหรีด
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงจันนิภา ทอนสระน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผลพิมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงณัฐชา ปราชเปรือง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงพนิตอนงค์ แทนสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงมณฑิกานต์ แจ่มกระจ่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงอริศรา อินทร์ทองใหม่
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายคณาวุฒิ ทองแซก
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

จักรแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กชายธนากร ดีกิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายอนันต์ เกตุกิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายอารักษ์ สีกุดเวียน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงณัฐตชา เกตุกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายธนบดี มามขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงพรปริญญา หลงสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลันกิง

่ ่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงอริสา บัวจะโปะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายศุภกิจ มาตสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงกฤติยา ฟุงกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

จอนสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุมกิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพิลกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงกัลยาณี จอกกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายขันติพงษ์ จวบกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กชายจตุภูมิ โทนพุดซา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายจาตุรนต์ อินกิง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายจาตุรันต์ อินกิง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงชนาภา ขำสระน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายณัฐพล เลิศสระน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉำพรมราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายดนุสรณ์ สอนศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงนภัสสร สูญกิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ สินเธาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายพีระพัทธ์ รุมกิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงภัทรฌา ราโช
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพิสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงวัลย์วรี ลิมกิง

่ ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายสมศักดิ

์

สุภารัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายสายชล ศังขจันทรานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงสุกานดา ตัสสะสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงสุพรรณี พุทไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายอดิศร งามเกษม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงเปรมฤดี กอมกิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงแพรวา แน่นพรมราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงจารุมน กิงสระน้อย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายณัฐดนัย วิเวกกิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายณัฐพันธ์ กองกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายพิสิษฐ์ มากิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กชายภานุพงษ์ เจริญรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงมนฑาทิพย์ เลิศสระน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงมนทิราลัย แสงอรุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงวริษา กิงสระน้อย

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงสมฤทัย นวลทองแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายสุภกร นาดอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กรีเกษม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงอรสินี ยุระญาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงอ้อมดาว เอิบกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กชายไกรเกริน์ คงเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กชายธนากร เกกสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงนิชา ชินานุปกรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงอุษามณี ปกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ยอดจงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายชุติเดช รุ่งสุวรรณสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายชุติเทพ รุ่งสุวรรณสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ กิงสระน้อย

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายนิธิ ช่วยพรมราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

สนเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายกลรัตน์ ย่อยตะขบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ คำจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายธนโชติ ชินตะขบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กชายนพดล พาพรมราช
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กชายภัณฑบดี สังตะคุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กชายภัทรพล วงวิราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มิสากูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายวุฒิชัย สีเหนียง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายวุฒิภัทร วิชิตสระน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายศักดา แปลกสระน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายอาทิตย์ จำปาบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายเอกรินทร์ สุขวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ พิงสระน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เข็มทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงกฤษณา จักรแก้วครบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงจิรภิญญา กวนชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงจุลีพร ทองอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงเจตสุภา วรธงไชย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ทองครบุรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ จาระนัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงชลลดา วินตะขบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงณัฐชา บาดกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงนภาพร เคนหาราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ปมกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมพันใจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงภัคชรินทร์ สนพลกรัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงวิภาพร ภักดีรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงศรวณี ภู่เจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงสกายดาว ญาติดอน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ร้อยฉิมพลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายเจษฎา นุ่มกิง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กชายโชคทวี น้อยก้อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายฐิตินันท์ แถมสระน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชายณัฐพล เหินสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยตะขบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายธนพล เถือนนุ้ย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายนครินทร์ พันธ์พิมพา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สำกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กชายนโรดม ปนสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

มงคลตะคุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กชายประสงค์ ใหญ่สูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กชายยศธารา เริงโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กชายรวิภาส ญาติตะขบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กชายสมชาย โพรงกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ใยตะขบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กชายอภิชัย บุญจันทึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กชายอัษฎายุทธ ชืนตะขบ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กชายเอกอนันต์ ไม้ไผ่
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงจันทิมา กะทิพรมราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงจันทิมา เสยกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชัยศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงประภัสสร ประจิตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงปาริตา ผางนุย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์กระจ่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงยุวารี เริงโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ วงเวียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงวิภาพร โยธินตะคุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงศศิประภา บุญปก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงแสงเดือน ทองเสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงอภิญญา ก้อนสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงอรอุมา ในตะขบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายปรัชญา บุญถนอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทูลตะขบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายณัฐภัทร เขตต์สูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมุงคุณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองสำโรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กชายธนากร เลิศอักษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ เอนกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กชายนนทกานต์ มูลเพ็ญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายนพดล โชสระน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายปฏิภาณ แขมพรมราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายปริวัตร กุลพรมราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายภูพิพัฒน์ ชดพรมราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กชายรังสรรค์ ฉายอรุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายศุรชัย ร้อยฉิมพลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสาร์ขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กชายอดิเทพ บุญโถม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กชายอรรนพ ดวงจำปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายอิทธิพล สอดตะคุ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงกัณฐิกา เลิศสำโรง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงเกวรัตน์ วิจิตรจรรยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา เรืองยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงขวัญเรือน กุดสระน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ฝอยเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงฐานิกา จันทร์หอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงบุญญาพร เสาร์วิชิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ร้อยฉิมพลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงมีนา เหล่าพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงรุจิรา แสงสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงวาสนา เอกวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงสุธารัตน์ แถสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงสุธิดา สิทธิพรหม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงสุธิตา บังโอดตะคุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ ไตรจะโปะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงอลิตา บุญเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงอำพร ปนรัมย์

๒๘/๑๒๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายเขตต์ตะวัน คงธนัทกาญจน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายจิรเดช เทียนกอน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ชมพู
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายพงศกร แก้วตะขบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ ลัดสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายภัทรพล นุ่มกิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กชายวีระกาญจน์ คำล้าน
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ใต้สำโรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ แท่นสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ บุตรศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายอุเทน องค์ตุ่น
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา กล่อมกิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงนริศรา โตประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงวรรณภา แพงคูณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงวิภาวัล มูลครบุรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงศิวพร เลิศตะขบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงอาภัสรา สอนจังหรีด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงเชาวลิต หีบสระน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงทนชน พันจะโปะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงศุภกร ทองมาก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ไผฉิมพลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงอภิเชษฐ์ ผึงตะขบ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กล่อมกิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี สิงหล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กชายมงคล บุญไทยกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายจีระวัตร หร่องปจฉิม
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายนราธิป ดุงโคกกรวด
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายพลเอก เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายภูชิต ของตะคุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กชายยุทธพิชัย จอกสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

นายสุพจน์ ใหญ่สูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงกนกพรรณ ทิพแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ มีไชโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ผึงสระน้อย

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงพรรณพศา สร้อยพรมราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงลลิตา โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงสุวคนธ์ สายพิมพ์พงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กชายกฤษฎา ตอแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ แถสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายธีระพงศ์ ทิพย์นางรอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายอภิวัตร ปมกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงณัฐพร ดอนตะขบ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงนิรชา ชินตะขบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ น้อมสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงภาคินี บุญศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายธนนชัย มิตรตะขบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สอิงดวง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายบุญมี นาคะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กชายศัตวรรษ กายตะขบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงเกศชรินทร์ ตะถา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงปนัดดา โคตะมะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงผไทมาส คำเกษม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงวันวิสา แบกกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงวิภาดา เทียบกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงสุขรดา ดงกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉาวกระโทก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสุนิษา ชิมสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงอริสา โนนกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำประชม
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงวัลย์นิดา จวงตะขบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงตะวันฉาย นาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กชายคมสรรค์ ขันหล่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงชลธิชา ทูนนะเหม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายชินวัตร กร่อมเกษม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทิพยกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายพีรณัฐ
สาระนาสระน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์
สาระนาสระน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ อังฉกรรจ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงศันสนีย์ โพจันอัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายสิทธิชัย เปลืองกระโทก

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงกชกร หุนพรมราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ทวนสระน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา แหยมนุช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงจิรัชยา สวรรค์พรมราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายปณฑ์ธร พลจันทึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พุทธรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพดพรมราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงเปรมิกา อุดรพรมราช
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายคุณากร จ้อยจังหรีด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงช่อผกา ชุ่มฉิมพลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงณัฐพร ราชอุบล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายติณณภพ ซุ้ยทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงทัศวรรณ แพงกิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สบาศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายราเมศ สายสระน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงวสุธิดา ต๊ะแสนเทพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์สระน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายนธณกฤต แสนยาใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายบูรพา กรองพรมราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีใหม่
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายวรวิช อาบพรมราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายเมธา แหลมกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายกิตติภณ
รอบคอบพรมราช ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงจิดาภา มังพรมราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงจิรภิญญา เกิดหมืนไวย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กระแสฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

พฤกษารา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายปฏิภาณ จุลตะคุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายปยวัฒน์ เจริญลาภ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงรักษิณา กรินสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ นาคสระน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ วิจิตรานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงวิรัลพัชร ล้อมตะคุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายศรัณญ์ ฟุกฟก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ บรรจบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงอริษา ชดช้อยสระน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายอเณชา แพทย์สูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงจิราวรรณ คำอุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

โรจน์ฉิมพลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ โรจน์ฉิมพลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายฉัตรชัย ก้ามกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายณัฐนันท์ ชาวโพธิสะ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

โชติพรมราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงพนิตา เนาว์กลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงมิลตรา บุญมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายยุทธนา กำพรมราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายรพีภัทร ยอดมุก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงศิรประภา ฉำพรมราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ชัชวาลพรมราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงสุชานาถ สอดฉิมพลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายอภิกร แสนบุดดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายเจตนิพัตน์ รักษ์พรมราช
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์ สอดฉิมพลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายนพกร พาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายพีรวิชญ์ กล้าฉุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงพรชนก กำพรมราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายอัครัตน์
รอบคอบพรมราช ๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกทุเรียน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ เอ้กระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายสรวิศ ชดพรมราช
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายอนุกูล ฉำพรมราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงอัยดา เสงียมกิง

่ ่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงอาจารีย์ จาดบรรเทิง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงไอรินทร์ วาสเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กชายธนัชชา ฝอยสระน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กชายสงกรานต์ ชดพรมราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กชายเจษฎา พร่องพรมราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายปารเมศ หุนตะคุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ ซอพรมราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายเอกพงษ์ กุลพรมราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคคล้าย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงทิพย์นารี ว่าความดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายธันวา พุ่มเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงธิดา เกตุนอก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายนัฐชานนท์ ศิริสระน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายพรชัย เงางาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี ขีดสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงรวิสรา เกิดมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงวิภาดา แซ่จิว

๋

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สินธุ์พรมราช
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงสริพร นานอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายสุชานนท์ ปางทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายอรรถพร อุทกศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงเขมิกา นราสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายชาคริต จิตนาเรียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายต่อตระกูล ทองอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงถลัชนันท์ ภู่ภมร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กชายธีระรัตน์ ทาจ้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายปฐพี บมฉิมพลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กชายพันธกร คนโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กชายภวดล รุมพรสระน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายภูธเนศ สุดขำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กชายภูวนันท์ ขอเหนียวกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงศิริกาญ ชดช้อยพรมราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงสรินยา คนโทพรมราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายสุทธินัย หรำกิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงสุธิดา ลักษณะพรมราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ
ฝอยทองพรมราช

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายจิรภาส โพธิศรีจันทร์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายจิรเมธ โพธิศรีจันทร์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายธนภัทร แฝดกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงธารศิริ ยอดไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ จุลตะคุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กชายบัญญัติ กลันสระน้อย

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พรเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ผกา จารุณะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กชายล้อมพงศ์ พยัคฆ์เดชากุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายสกุณา พยัคฆ์เดชากุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงสกุลณา กลันสระน้อย

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรเกษม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงเกวลิน ลักษณะพรมราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงเกวลี ลักษณะพรมราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงเมษณี เทโคกกรวด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา เสียบกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ชืนพระกลาง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี ติสระน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงวธัญญา มาปะทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณษา เวทย์สันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสุริยะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงณัฐกมล ปานวัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายภูวเดช กลินสระน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงสายฝน พิศเพ็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงสายรุ้ง แสงสุริยะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงแพรชมภู สิงห์ภมร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อำภานนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายณัฐวัตร พุฒพรมราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงนววรรณ สุขตลอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงปกาซอ อสิพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ฉิวเฉิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายราชตศักดิ

์

แหวนวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์สาลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ แผลกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายวีรวัฒน์ พริงเพริด

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา เกียวสันเทียะ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา กล้ากระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงโสภิดา อ้อมนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ นาตะขบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงณัฐชา โสตบุรุษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงณัฐวิภา อัถบูลย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงปยาพัชร สุขโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงรัตน์ตินันท์ ภารา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

58วรรทนา จันทรโลง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายวุฒิชัย หาญผักแว่น
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายศุภณัฐ ทองพรมราช
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงอภิรดี วิจิตรสระน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายชัยนเรศ ภิญโญสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายภัคพงษ์ โทนสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ รอยรังแก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อัดตะคุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงธิราทิพย์ พิศตะขบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายนนทกร ภู่ภูเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงพิจิตรา บุญพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงรัตนา สินตะคุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงเกตศิริ จันทรโลง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ กายสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงจีราภรณ์ แหวนวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงชลนิชา ผาใต้
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงณัฐชยา สะศิธร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปองตะขบ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงดวงกมล จันทร์ยังช่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงทักษิณา สังฆะมณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงนิรชา คำทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายประสพโชค สระภูมิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงพุทธพร มมตะขบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงภควดี ดีคง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายสันติ ชุ่มจังหรีด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงสุทิตรา คำพรมมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงเบญจมาศ แอกทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงแพรวา เทพตะขบ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงกิรณา ฤทธิศิริ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายชนะพัฒน์ สิทธิพรหม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายชัยกมล ปุยนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายธีมากร เกล้ารัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เนตรพรมราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงพัชรี ทำไถ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายพิทวัส พิมเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงพิมพิษา ประจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงภูริชญา นานำเชียว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ เนยตะขบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายสหรัถ ทิวฉิมพลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายสิทธิรัตน์ เกตุนิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงสุกานดา เติมตะขบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชินตะขบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงอนัญพร ล้อมสระน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงจิรัชญา ชุ่มตะขบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ จักรแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายธนดล คำพรมมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายพิชิตชัย ราบศึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงพิยดา ไชยศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายภาคภูมิ สัตบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายวีรภัทร ปวนครบุรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงอรวิภา วรรกิจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงไอลดา ทวนตะขบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงกชกร เจริญมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายกฤษฎ์ ปรางค์ประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายจีรภัทร สูนตะขบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ สิงจานุสงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายณภัทร แถมฉิมพลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงทิราภรณ์ ปวนครบุรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กชายธนดล พิมโช
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กชายธีรภัทร แถมฉิมพลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายนัฐพงษ์ วงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายนัฐ์ฑพล ตริตรอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายบุญเติม ปวนครบุรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงพรนิภา คำบาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตะเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีงามสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายมิงมงคล

่

อัดตะคุ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงรติพร ใคร่ครวญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงรัชนีกร เขตสระน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายวรวิชญ์ ตำหนง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กชายศักดิสิริ

์

พงษ์วัน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายอธิวัฒน์ สวัสดิช่วย

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายอนุชา สีสันต์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงอริศรา จักรแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงอริษา ชัยนอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายเกรียงไกร มิตตะขบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ชาติจันทึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงกนิษฐา เรซัม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงกฤษยานันท์ สังข์ตะคุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายกิตตินันท์ ภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เปาเศก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ เหมทานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ดีงามสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายนันทวุฒิ สิงห์สระน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงนุจิรา เสือพยัคฆ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงปติญญา สายปก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงปราถนา เอียมสูงเนิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายพีรพล ตริตรอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงภัชรินทร์ ด่านนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ จงสุขกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงศศิภรณ์ พันธ์หอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงศิรภัทร แก้ววิเศษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงสายพิณ ชาวหนอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา สุขตะคุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงอรปรียา เกษียรพรมราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงอัครมณี หลอดทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงอารียา กลำสำโรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงอุมากร นาตะขบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงกฤติยาณี ร้อยฉิมพลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายจันทรัช พลตะขบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงจิรสุดา ปกสำโรง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา โชสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายณัตพล พันธ์หอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายธนกฤต สัตย์ธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายธนภัทร รัตนวราธร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายธันวา มะทิมะตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายนพรัตน์ พลตะขบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงนฤมล วอนพรมราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงปริญญา ร่วมสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงปาลิณี บุตรมะณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายภีรภัทร สวัสดิช่วย

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กชายยุทธจักร จิบกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงวาสนา เกียรติโคกกรวด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายวิวัฒน์ หอมหวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายวีรยุทธ สุริยาบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายสายชล ทับกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กชายสุรเดช ศรีสำโรง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กชายอัครชัย เกษียรพรมราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงไอญาดา ศรีสำโรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อะภาโส
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงธิวาริน โพธิพรมราช

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กชายธีรภัทร พรมมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายนที นิตย์ตะขบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงนฤมล เจตนาสระน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงนำฝน แก้ววิเศษ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงบุณยาพร ศิริพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายพิทักษ์ มาปะทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายมินธาดา ปกสำโรง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายวรปรัชญ์ สูญควงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายวสันต์ กลินศรีสุข

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ เยาวะชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายศรายุทธ ประครองศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงสุชาดา พุทธรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา ทับกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายอดิเทพ อาจอิมทรัพย์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายอารยะ ฉัตรเมืองปก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายกิตติพชญ์ แสงสี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงชนาธิป พรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงชรินดา กลำพรมราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

เจริญพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายชาตรี แฟบกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายณรงค์ชัย ศรีนครชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉียดพรมราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายต่อพงษ์ สุดใจขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กชายธนภัทร รักษาศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดีงามสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กชายนครินทร์ เกษียรพรมราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กชายบัณฑิต เกียรติโคกกรวด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ผาสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายปฐพี สายปก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ทรวงจะโปะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงพาณี พรมเมตตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายราชพร เอียมสูงเนิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายวิเชียร ลอยสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายสวิช ปวนครบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายสันติภาพ ไกรนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงสาวิณี บุตรมะณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายสุธาชัย บุญมาก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงอัญธิตา ยินดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายกฤษฎา ดีสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ เดือดขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงณัฐพร โสภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงปนัดดา เทียมตะขบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายสกล ชืนฉิมพลี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปาปะเก
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายเกรียงไกร รันกิง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

นางกัลยา อำภะวา

๒๕/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

นางสาวพีรดา ช่างบุ
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายปนเพชร แสนสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายองอาจ โหล่มกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายอมร ใจมนต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ขอโหมกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงสิราพร คงชุ่มชืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงนริตา สุขประเสริฐ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงพลอยชมพู ลมสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายวีรภัทร วิลัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กชายต่อยศ ช่อเกษม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายจิรภัทร แพงกิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา พงษ์เจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ตัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงปยธิดา ช่อเกษม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ดอนคา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงญาณิศา พันชนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงวารีญา ธรรมวารี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงสิริกร กลอนดอน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงปยะนันท์ บุญหาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายธนพนธ์ แซ่เตีย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายยศภัทร เพ็งชืนพะเนาว์

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายยศินทร ทองอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายราเชน กึงสำโรง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายสุรพันธ์ รักศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายสธรรมดร ยอดลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงรุ้งฤดี ปราบงูเหลือม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงวริศรา จันทร์เพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงปยวลี กาญจนเกตุ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ เทียนเมืองปก
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงสุภิสรา มุงคุณแสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงทัศนวรรณ ฝายดอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงนันทิชา บัวหุ่ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงไหม สีดาวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงอรยา ถาวรสิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงกชกร ถีสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงรุ่งรวี ลีทับไทย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงโยษิตา มันบุรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงกํญญาพัชร คำพูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ โชคดีวนิชวัฒนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงวันทิพย์ ชาติวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายธีภัทร ทรัพย์สมบัติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายพุฒิพัทธ์ ทันตะขบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

จักพุดซา
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กชายอาทิตย์ ถิตย์รัศมี
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงพรชิตา ขาวสะอาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงปกิตตา ขอหวลกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

นางสาวชัชชา อะช่วยรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กชายปณณทัต บุญฤทธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายชัยพันธ์ ปนปก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงศุภาลัย สร้อยจรุง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงรมย์นลิน โนนน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงสุวิภา ฉัตรผักแว่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงกานติมา เจริญกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงจริยา ฉำไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงชลดา ศรีเทือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ปนปก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงนำผึง

้

พูนศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

นางสาวชุติมา อิวจันทึก

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายอาทิตย์ ทุมทอง
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายกสานติ

์

เอือนกิง

้ ่

๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กชายนาวิน เฉลานอก
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายสุธรรม ศรีทับทิม ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงอรสา คำภิรมณ์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงกชกร พรมมงคล
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ เฉพาะธรรม
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงกนกอร พิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงจิรัชญา เจสันเทียะ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงจณิสตา เพ็ชรกิง

่

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงจีราวรรณ สุขพงษ์
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตกลาง
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

นายลูกนำ ฟาคลึง

้

๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายฉัตรชัย ขันเกาะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายวีรวัฒน์ เฉลานอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายทยากร คำทอง
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายสมเกียรติ สุรภี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายไชยวุฒิ วรตะขบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายณัฐชา ขอนกระโทก
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงสุนิตตา ชืนเกษม

่

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงสิริกร สุจิงภักดี
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงรัตนากร บันลือ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพวัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงณัฐมน เหิมขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงอารียา คำโสภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงพิมพ์พจี พรหมดี
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงดนุภา โพธิมาตร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

นายจิราวัตร ปลักประโทก
๐๑/๐๘/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐

นางจิรัชฌา องอาจวรกุล ๘/๔/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

นางสาวทรงศิล ก้อนจินดา
๐๓/๐๓/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

นายศิวเวท พันธ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

นายทวิช พินไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

นางสาวสุรีพร ตาลไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

นายสายันต์ เดียนกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

นายสายันต์ เดียนกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

นางสาวไพรวัลย์ ทองแสน
๒๑/๑๐/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

นางสาวดวงเดือน บำรุงนา
๐๘/๑๒/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

นางสาวอัญชลี แพปรุ
๑๙/๐๖/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

นางสาวอรวรรณ ตรีสุวรรณวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

นางสาวอัจฉรา นามเหลา
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

นางสาวกชชรัตน์ ศิลาฤกษ์
๐๙/๐๓/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

นายธีระ ขำโคกสูง
๐๕/๐๙/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

นายภูวนัย ไม้พลวง
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

นางชลธิชา บุนาค
๒๕/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

นางสาวดวงฤดี ศรีวรพันธุ์
๐๕/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

นางสาวยวิษฐา ทรงจันทึก
๐๘/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

นางสาววิภา สุจริต
๐๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

นายอัครพงษ์ สุวรรณโณ
๓๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กชายชานน อร่ามพยอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

นางสาวธนาทิพย์ คำจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

นางเพียงใจ ทรัพย์เจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายอนุชา สายสุด
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ สงสนธิ
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๗ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กชายธนาธิป ยิงนอก

่

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายฐนกร ฉันทะกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เทียนสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กชายพลทัต แซ่อึง
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กชายปยะ เทียมสาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา รักสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณปกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงธัญชนก ทิมพรมราช ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงวรรณิษา แปรงกระโทก ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กชายสุรเดช โคกระเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายกรทักษ์ พลโคกกรวด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายวายุ จ้อยจังหรีด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงดวงกมล ขุนหลวงหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงแพร ชวดสุวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงณันฑ์นภัส ศรีพนม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงธนัญญา ทรงดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงชลลดา บุญสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงอลิษา จงสู้
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงเฌอมาลย์ คงบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงสกิดใจ พูณรงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ประเสริฐหล้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงจันทริกา เขียนสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗
เด็กหญิงสร้อยสุรีรัตน์

หาญสุด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายสิรภพ นาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายเด่นพงค์ จุมพลมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ชัชวาลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชัชวาลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายศุภกรณ์ แตะกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงเตชินิ ทองพูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงสุภัสสร พงษ์กล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายญาณวัฒน์ มุ่งทุ่งกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายศุภณัฎฐ์
ลักษณะสระน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงจณิสตา กรุงนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักษาพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงณัฐชยา กลินจันทร์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงสุพิชญา ยวนขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงนัยน์ภัค อร่ามพยอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงอลิษา ศรีปานนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงณัฎฐา พละสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงอมลภัทน์ ชาลีเปรียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทะกนก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กชายสิทธิพร ชำนาญกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงสุนิสา ชำนาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายอัทธพล ธิปญญา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายกิติธัช โพธิเขียว

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายอภิชัย ชดพรมราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายฐิตินันท์ ธูปขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายศิวกร ชาติวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงกมลชนก ชาญศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงอรทัย ชาวเวียง

๑๙/๑๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

นางดวงจันทร์ ลาโต ๒/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

นางสาวเกตุมณี เดิมสูงเนิน
๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

นายกิตติ บุตรศรี
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

นายนครินทร์ เรียนจังหรีด
๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

นายอัษฎายุทธ วงโพนทอง
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

นายกรกช คำภิราช
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

นายปฏิภาณ รังกลาง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

นายภราดร เครือสิงห์
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

นายจิรายุส ยศศูงเนิน
๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

นายณัฐวุฒิ ชิดตะขบ
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

นายธนาศักดิ

์

เจือบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

นายบุญยกร สินลา
๒๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗

นายสหัสวรรษ เจียมสระน้อย
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

นายสัญชัย บุญประกอบ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

นายเอกวิช ประดับทอง ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

นางสาวกัญญาภัค ตรีเจตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑

นางสาวจิรภิญญา อุทุมพันธ์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒

นางสาวธนัชพร ธีระภัทรกุลธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

นางสาวศิรินทิพย์ แดงอุไร
๒๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

นางสาวสุดารัตน์ พันทึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

นางสาวอรัญญา หนูช้าง
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

นางสาวจุฑามาศ วงมาเกษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

นางสาวณัฐาลิน เลือนแก้ว
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

นางสาวรัญชนา สมศรี
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

นางสาวอัจฉรา สุโภชน์
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

นางสาวปณณพร เงาโพธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

นางสาวนฤมล นัดกิง

่

๑๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

นางสาวชมชนก งิมขุนทด ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

นางสาววิจิตรา ช่อรัมย์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

นางสาวศิริขวัญ จันโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

นางสาวสายธาร เคียงสันเทียะ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

นางสาวสุพรรษา พิมพิสัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

นายเกรียงไกร ภูมิสวัสดิ

์

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

นายอรรคเดช ไวว่อง
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

นางสาวกันยารัตน์ โยธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

นางสาวชรันดา สายติง

่

๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

นางสาวชนิดา เงินรวง
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

นางสาววันเพ็ญ มูลสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

นางสาวอาทิตยา แซวจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

นางสาวกมลวรรณ กาฬโอฆะ
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

นางสาวชนธิชา ศุนขุนทด
๒๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

นางสาวนฤมล รอดม่วง
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

นางสาววรฤทัย สมบัติหอม
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

นางสาวศศินา สุขสมบัติ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

นางสาวศิริพร นครแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

นางสาวอรทัย ดอกสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

นางสาวอารียา อ่อนสำโรง
๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด
๑๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

นางสาวกนกวรรณ ขวัญตา
๑๕/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

นางสาวกัญญารัตน์ สงค์เวียง ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

นางสาวจีรนันท์ สุขพงษ์ ๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

นางสาวณัฐชยาน์ มาลา
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

นางสาวณัฐธิดา อำพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

นางสาวนิตยา หาสิน
๒๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

นางสาวเปรมฤดี กันทะวงศ์
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

นางสาวพรนัชชา พิมตะขบ
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

นางสาวมนฤทัย หวังหยินกลาง
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

นางสาวรัตติยาภรณ์ ธิมาดี
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

นางสาวศิรประภา โสมกระโจม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

นางสาวศิริณณา เฉลานอก
๒๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

นายจิรายุทธ อุทัยพันธ์
๑๘/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

นายกิตติคุณ เกตุเงิน
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

นายนันธวัช ไว้สันเทียะ
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

นายรัชภูมิ ฤกษ์งาม ๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

นายธีรพงษ์ เดิงขุนทด ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

นายภาณุเดช ช่องอู่
๑๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

นางสาวกนิษฐา สุวรรณระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

นางสาวณัฐวดี ชืนโพธิ

่ ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

นางสาวสุชาดา ฉัตรรัศมีกุล
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

นางสาวจิรดา โธชนบท
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

นางสาวนิรัชพร สร้างการนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

นางสาวสมใจ หาญสุด
๒๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

นางสาวเมทินี ประสารวงค์
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

นางสาวปรีชญา คาดประคอง
๑๕/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

นางสาวนิธินา ไกรโหล
๒๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

นางสาววิไลลักษณ์ ข้องครบุรี
๒๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

นางสาววิภาวรรณ สว่างกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

นางสาวสุนิษา ปราณีตพลกรัง ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายกรกฤษณ์ สีดา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายชนะชัย ชัยชนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายณัฐดนัย ประดับทอง
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายนวพรรษ ชัยพันธ์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายพงพิพัฒ บุญชนะ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายไพรวัลย์ กัลยา
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายยศพล เกตุดี ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายศุภกร เทียมสันเทียะ
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายวุฒินันท์ จำปาโพธิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงจันทิมา โทษา ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา วาโยพัด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงนันทฉัตร พันสุมา
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงศศินภา แตะกระโทก
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายกฤษณะ ชูสูงเนิน
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายธนวัตน์ รมรัตน์
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายนฤพนธ์ สิงหามาตร
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กชายปฏิภาณ คงสันเทียะ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายพีระพงษ์ หลุยจันทึก ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายพีระพล พิมายกลาง ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายวรนนท์ มอบทองหลาง
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสวาท
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กชายสุธี ดอกสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงกานต์มณี ชินวัฒนะไพศาล ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงชนม์นิภา จันทร์ประเสริฐ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงณัฐวดี แก้ววิเชียร
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงปยวรรณ หิรัญรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงภรณ์นิภา พูผานิล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงเมทินี เกตุเงิน ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ไพรทอง
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายจักราวุธ แอบสระน้อย ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายชโนดม การณรงค์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลแก้ว
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายต่อศักดิ

์

เตชะวนกิจ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองสุด ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ วิเวกกิง

่

๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงกนกพร กองทิพย์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงนีรชา ปตาทาโย ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงแพรเงิน เกตุพิจิตร ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ พินทอง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงวันดี วิเศษ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงวิภาวี ทับพรมราช ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีโคตร์
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายกิตติภัฏ ชัยพบ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายจักรินทร์ กายจะโปะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายชนินทร์ คำภาน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายชัยนริน ชิดตะขบ
๓๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายณัฏฐชัย พุ่มชืน

่

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ คงปอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายณัฐพล ลีเวียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายเทพทัต สุระ
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายนฤวัต บุตรศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายปยะ นาคขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายภานุภัทร ทอนเกาะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายรฐนนท์ จีนสระน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายวันชัย โมระ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายวีระพงษ์ บัวส่อง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายศศิโศภณ กัลยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายสหรัฐ
หนูเพียรโพธิกลาง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายสุทธวีร์ วนสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายอภัย ชัยชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงกนกกร อรวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีทนต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงจุฑาพร เจิมกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงชนัญญา บุตรศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงดวงกมล เกิดสะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงนำทิพย์ พลพิพัทธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงนิษา หงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงมานิตา พันท์นิธิโกศล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงวรรณิดา จันสีดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงสาลินี อุบลภาพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา แซ่เซีย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงอรนิชา เปนสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงอลิศรา แก้วณรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงอัญชิสา ดาวแก้มรุ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ทาสี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายชยานันท์ อุทัยพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายธนพงษ์ ดีการนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กชายธีรพงศ์ คบสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายธีรภัทร นึกงาม ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายนภัทร นรการผดุง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายนันทพร วงค์จันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายพงศกร พลองเพ็ชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายสันติ เพชรนิกุล
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กชายสุรวุฒิ กิงกุ่มกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมเดช
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงกมลพร หวินกำปง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ แจ่มกระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงกัณฐิกา จงนึงกลาง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงกิติยา ปราจาปาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงกุลณัฐ ดาวงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไกรยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงต้นฝน ปราภาวิสุทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงตันหยง เกียรติโคกกรวด
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ทาสี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรืองนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงธีร์วรา ชินวร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงปณฑิตา ปลังกลาง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงปทมวรรณ พูนจะโปะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงปยะดา รอดหนู
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ลมสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงพิมพ์มิกกา สมภาวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงภัตรา ตาไร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงมนัสวีร์ ใจสันทัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงเมธิณี โทสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา ภักดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงสุภาพร คนชาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงสุรีพร กันทะวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงอริศรา คุชิตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กชายกฤษดา เชือดรัมย์
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายกฤษฎา เกิดสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กชายพชร นันทโตบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายวิชญาพร แก้วพลงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงเกศกนก จิรัมย์
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงไปรยา แก้วสมมัคคี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา จำปาเทศ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงอำไพพร ทุขจร
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงกัญจนพร สร้อยกระโทก
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงภัชรินทร์ พรมทา ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงนิญาตา ทรงขะขบ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงสวรส ปนเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงจารวี เกิดสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน ขำคม
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายเกียรติคุณ สังข์เรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สมาอาพัด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายจักริน พลพูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายฐิติพันธ์ ตรีนิคม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายธีรพงศ์ พิณพิมาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายปพนธนัย คำจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายเมธา นาคสีสด
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายศราวุธ เจนหนองแวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายศักดิณรงค์

์

ผัดเวิน

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายทวีศีกดิ

์

พัดรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ ม่วงสี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายเดชาพล ภูษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กชายกิติกรณ์ ดีจานเหนือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงณภัทรศร จันทวาส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ตาดทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงพิยดา ประจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงฟารุ่ง จันขุนทด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงวาสินี บุญสาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

ศิริครบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

นางธิดารัตน์ สำราญสุข
๑๗/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

นางสาวกฤษนล สระปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙

นายเกีรยงไกร จิรรัตนธัญญกุล
๒๘/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

นายวชิระ วิโมกข์รัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

นางสาวเกวลิน ทำนุ
๑๕/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายธวัชชัย สีลานันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายพันธวิทย์ แห้วเพชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายประวิทย์ กุลบุตรดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงจีรานุช บุญมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายจิรสิทธิ

์

ทวีวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายณัฐพล มีเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กชายพสุธา คำยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายพีรวิชญ์ อาวรณ์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กชายเจษฎา ขอผลกลาง
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กชายธวัชชัย โสภา
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงนิชาดา คำตะขบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เชือวงศ์

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหมี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

นายแสวง กองทุ่งมน ๒/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดวงดี ๔/๗/๒๕๓๕ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

นางสาวอรวรรณ จันมณี
๒๖/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายนิลพัทธ์ ศิลาลำ
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายเจริญวุฒิ กลินวิเศษ

่

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กชายฉัตรชัย ประกอบแก้ว
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กชายชัยณรงค์ บุญสาลี
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงฟาใส ร้อยจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ภูมินางงาม ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

นางสาวจารุวรรณ เผยกลิน

่

๕/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

นางสาวสุภัสสร นวลหอม
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

นางสาวสุทัตตา บุญเทียม
๑๗/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

นายเจตริน ฝาสระน้อย
๑๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

นางสาวดวงเดือน เดชฉิมพลี ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

นางสาวเจนจิรา ประทุมพล
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายอรุโณทัย เลิศกิง

่

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายอรรถวิทย์ อะช่วยรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงพิมพิไล ชัยบุรี
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงวรนุช ก้อนกิง

่

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงจินตนา สามารถ
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายธิติวุฒิ ดีเลิศ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายธนกฤต ศรีลาชัย
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ธีระรังสิกุล
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายภูวดล โนนเปอย
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ แสนเสนาะ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายศุภกร สุราแปะตัง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงอารียา กลอยพรมราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงศุภากร ทนผักแว่น
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงแสงเทียน ตุ่นสระน้อย
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายนนทวัฒน์ อุ่มกิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงปยพร น้อยสำแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ขัสนัส
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายโกศล แขสระน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายศิริมงคล ไขกิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายปฏิภาณ ศิริวัฒนโกศล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายกิตติชัย ของกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กชายวุฒิชัย วังสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เอ็นดู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายวสุรัตน์ จิตนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายภานุพงศ์ มาตรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

เฉียงสระน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายฉัตรชัย สารเปน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงกรพิณธุ์ สวิงสำโรง
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ของกิง

่

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงมานิตา เกตุพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงพัชรา แสงไตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร แสนประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงธารารัตน์ พันธ์สระน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงวริศรา ทวีกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงรัชชิดา ศรีคำเวียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายเรวัติ ชุมกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงปุญญาพร ดามรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงพัชริดา ศักดารักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงวริศา ชุ่มกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงศิริภัสสร เฉียบกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เหล่ากระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สุรันนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงนฤมล แชกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงพัชรี ชุ่มกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงมัลลิกา ช่วยกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา เดชจิรพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ดอนเกตุ  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายปฏิภาน ลายผักแว่น
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายพรพิสุทธิ

์

เดชพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายวิทวัส ผลกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ เงินครบุรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงศิฎาเจฎน์ ฤทธิพะเนาว์

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายจิณณวัตร ไต่ครบุรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายอภิลักษณ์ เชือกกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายอนิรันดร์ งดกระโทก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ งาสำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กชายวรรณชนะ ลิทธิเจริญยศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เสนานอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กชายพีรพล รอดคลองตัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงสุภลักษณ์ แรมกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงธิญาดา สุนทรรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงทิพวรรณ เบียกระโทก

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงทิพกฤตา แชกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงสุภัทตรา พิมมาลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายอนุวัติ ปอกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แสนไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงแพรวา ประเสริฐราศี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงจันทิมา อันไฮ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงพัชรธิดา ออมกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เริมสูงเนิน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงกฤษณา กลิงกระโทก

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ย่องกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงภัสพร อุ่นเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายเจษฎา ศรีคงคา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบิง บิง  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายฐิติพงศ์ คำเขียน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงไทย บึงไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายกุลภา พระกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงไทย บึงไทย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กชายกฤษณะ พันธุ์กระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายยงค์ ตระกูลพูนน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายธีระพัฒน์ แบบกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายพิสิษฐ์ แช่มชืน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายภัควัมน์ ทมตะขบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายภาคภูมิ โสพะเนาว์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายสุรดิษ บุญกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายศรายุทธ ดีสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายณรงค์เดช บุญพิคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายสุทธินันท์ ทรัพย์กิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงเนตรชนก นาคเสนอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา มูลกรพโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงสุนิสา โกนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงนันทกานต์ มุ่งกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงปรียาพร ตันเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงอภิญญา บัวกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภิรมย์ภัคดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงขนิษฐา กิจการธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กชายชาตรี โพธินาคเงิน

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายวันชัย สุขทวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายธนกฤต ดิษปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายศราวุฒิ คำภาพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงทอฝน แคลนกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงมะลิวรรณ กรุยกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงเบญญา หมายกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงศรัญญา ต่อกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงศรันยา แยกโคกสูง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงพรดพ็ญ สิมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจด โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายอนุสรณ์ เพ็งกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา

่

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กชายรภีภัทร์ ฝอกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา

่

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ แผ่กระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา

่

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ เบียกลาง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา

่

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงอรอนงค์ อัมภรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงจันจิรา ชาติกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กชายณัฐชนน โฉมกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายธีระพงษ์ อดุลย์สวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงเนตรดาว เนือกระโทก

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงวรากร วิเวกครบุรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงอริศรารัตน์ ศรีเอืยมจันทร์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงวันวิสา คำภานิล
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอพราน ปอพราน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายฆะการต์ พังเกาะ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายปริศุ ด่านกระโทก
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กชายภานุวัฒ แปนกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายศรายุทธ หนอกกระโทก
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หนอกกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ด่านกระโทก ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายญาณภัทร์ เยืองกระโทก

่

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงสุวิมล ศรีชำนาญ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงฐิดาภา บุญกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงอาฑิตยา แคลนกระโทก ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายเกษมศักดิ

์

เนินกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายคณิศร แสงกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายเจษฎา คำกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายณัฐพล ต่อมิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายธีรพัฒน์ น้อยกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายนันทวุฒิ กิงพุดซา

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายพิจักษณ์ บกกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายภานุวัตร ปอมกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายเมธี แปกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายสิรดนัย ยวนทองหลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายอนันตชัย เฉียบกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กชายอนุฤทธิ

์

ด้วงกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กชายโอกาส ชาญภูเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงกรวลัย ปงกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงครรษร ปอมทะเล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ใจน่าน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ด่านกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงชิดชนก แก้วโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงฐิติมา พิมพ์แพทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ตีบกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ บ่อยกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงปภัสศร บัวกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงพรรณราย ด่านกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา สาโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงภัสราภรณ์ ปวนกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงมณีนุช กาบบัวลอย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงมุทิตา นัดกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงรัตนา กรองกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงลดา เปรียงกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายกมลพล วินทะไชย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายกฤษฎา เปาลุมปุก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กชายกฤษฎา ดอกกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ แปกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายกำพล บวชกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายจารุกิตติ

์

จำปาหอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายจำรัส หนอกกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เลิศสีดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายเจษฎา สงกูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายณัฐวัตร บ้วนกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายธนรัตน์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายปฏิภาณ เปลวกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายปาณวัตร ปรือกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายภูเบศวร์ นามวิลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายภูรินทร์ หน่อยกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กชายภูวดล เนืองกระโทก

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายมงคล แปกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายรณกร ด่านกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายวสุพล สนพะเนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายศักดิธัช ปร๋อกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายสุวพิชญ์ แซ่อุย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายอภิชาติ เปลียนกระโทก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายอภินันท์ บาดกระโทก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ฉิมโพธิกลาง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงกรกนก แทะกระโทก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงชยุดา ด่านกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงธนพร เกตุทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงนัดดา ด่านกระโทก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงนิดานุช เจ๊กแตงพะเนาว์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงเพชรลดา ปนกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงวันวิสา คะแนนสิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงวิภาดา ปุงกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล ชินจอหอ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงสิริประภา งานโคกสูง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงสุจารี ด่านกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยมะเริง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงสุณิสา ตีบกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ อาจิณกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายณัชพล แจ่มใส
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โกดสระน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อบเชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กชายทศรัส เพ็ชรทะเล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายธนากร เปลืองกระโทก

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายธนากร หงษ์บุญเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายธนากร ไผฉิมพลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายธนาพูน ปร๋อกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายธรรณธร สิทธิสุธี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายพีระชัย หมืนขัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

มิมกระโทก

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายวิทวัส นวดกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กชายวุฒิวัฒน์ ด่านกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายศักดิชาย

์

คำเหลือ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายศักรินทร์ ปบกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายสรรชัย น้อยทรัพย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายอนุพงศ์ ศิริกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายอนุวัต แก้วมณีทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายอภิชาติ จิตไว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายอภิวัตร เกิดทะเล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงกชพร แปกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงกฤติยา ราชปรุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงกัญญกานต์ วอนกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ไทยวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงญาตาวี ปกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงนิภาพร ถอยกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงประภาภรณ์ กลอนกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ เนืองกระโทก

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา เกล่าโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงอพิชญา ปลิงกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงอรทัย ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายคัมภีร์ มีทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กชายจิณณพัต เจิมสุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ เศรษฐนันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายธีรภัทร ภักดีคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายนันทวัฒน์ นุยกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายบรรณวิทิต ปงกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายปรัฎชญา ประทุมวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายพงศ์เทพ กลอนกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายพิริยะ พันธ์นา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายเมธาพร บดกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายวรรธนะ อรุณภู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายวัชรพล ละห้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายวิษณุวัฒน์ ด่านกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสงคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กชายศราวุธ มิมกระโทก

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ปล่องกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายสวรินทร์ แทนนรินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายสหนุวัฒน์ เตียนพลกรัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ เนืองกระโทก

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายสุขสันต์ ศรีสงคราม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายสุวัฒน์ ทานรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิมโต

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายอรรถกร ไปล่กระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายอรรถชัย อมรวิจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายอานนท์ บีกขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำเกาะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงนงนุช สุดแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงภัทราพร ปงกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี ปลิงกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงสุนิสา นิดกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายปราโมทย์ เบ็ดกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายพงศธร ขุนนามวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายจรูญศักดิ

์

ปอมกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายแทนธรรณ์ เนืองกระโทก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายสรศักดิ

์

รัตนวิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงชลธิฌา บาดกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงวิชิตา เทียมศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอรุโณทัย จันทรเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงกัญญณัฐ นิตย์ผักแว่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงพัชรพร ปรือกระโทก
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่ทะเล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงอรสินี แพร่งสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงอารีวรรณ บดกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงกัลยา ด้านกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายวรวีร์ ปทุมแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายวราวุฒ เขียวนรภัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายวิทวัส เสตะนันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายภูเมธ ธัญภัครัชกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายเตชิต ลับดีพะเนาว์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายทวีทรัพย์ นามกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายภาคภูมิ สวัสดิเอือ

์ ้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายภูวเมศฐ์ พิชัยภัทราพงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายอัครวิชญ์ กลอนโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงกิติยา ศรีสุภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ วรบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงนภสร รังสูงเนิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงลลิตา มาตรทะเล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงวรรณิศา เปลวกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงวิสาลินี ด่านกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงธัญญ ชอบการ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงนพัสสร เค็มกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ หงษ์บุญเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงทัศนา จิตมัน ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงปทธิมา ศรีเกต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงดาว ดังกระโทก
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ ปกษาจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กชายนันทปรีชา ปรางกระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กชายภูวนาท วงศ์ทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กชายธวัชชัย ฉิมพาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

แตะกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายภานุพงษ์ ดิษฐกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กชายราเมฆ มิมกระโทก

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายวัชรชัย ปลอดกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ลานศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีทน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายอานุภาพ ร้อยครบุรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายชินดนัย แทวกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงณัฐชา แปวกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงกัญญาพร ปงกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงวาสนา ดอกบัวตูม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงสิริยากร สุพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงกระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา นาขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงฟาใส ปานกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายสหภาพ เปกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายภานุพงค์ บัวกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายวัชรกร เจ๊กแตงพะเนาว์
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายธีรภัทร เบ็ดกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายภัทรพล อุคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายธีรเมธ ปลังกระโทก

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายรชตะ ภิรมย์สุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายศิวะ โชติกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายสรายุ สนกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงดวงกมล เบียกระโทก

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงอังคณา อนันตศีล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงกาญจนา เมากระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงณัฐวดี ปตาสังข์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายเอกวัส พินิจพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนกฤต โนนอิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายกิตติ เทียงกระโทก

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ กำจันทึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงลักขณา ไข่กระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สาแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงอาทิตติยา เลิศขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายชาญชัย เบียกระโทก

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายชานนท์ ตีบกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บัวกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายธนกฤต คำชม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายธนากรณ์ กลินหอม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายธวัชชัย เทียงกระโทก

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายปฏิวัติ กันเกียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายพรชัย ปุมกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายพีรพล นามจันทึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กชายศักรินทร์ มีใหม่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กชายอภิวัตติ

์

ชืนกระโทก

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์เสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

นางสาวขวัญฤดี เปลกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เขินสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖

นายณัฐพล มีศรเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

นายธนภัทรณ์ บรรเลงทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

นางสาวอารียา ชินจอหอ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

นางสาวกมลวรรณ เรืองสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

นายอภิวัฒน์ ปรุงกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

นายวีระชัย เปรียมกระโทก

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

นายอนุศักดิ

์

ปุกกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

นายวิรัช เบียกระโทก

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

นายสุวิจักษณ์ ปนกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

นางสาวจิราภา ด่านกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

นางสาวนริศรา เปลืองกระโทก

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

นางสาวนิตยา น้อมกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

นางสาวเมวดี แก้วเกตุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

นางสาวอธิญาพร จิตตา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

นางสาวปาจรีย์ ขันตี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

นางสาวมัณฑนา ด่านกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

นางสาวสุดาวดี ตีบกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

นางสาวกนกวรรณ ปดกระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

นางสาวประภาพร ประมาณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕

นางสาวพนิดา กาญจนเกตุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

นางสาวสกาวใจ ทิพย์กระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

นายวรยศ เบียกระโทก

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘

นายสรศักดิ

์

นุยกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙

นายชุติพัฒน์ ไปล่กระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

นายณัฐพล บุญปลูก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

นายประสิทธิ

์

ปากกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

นายศุภกิจ พรมวารี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

นายสุทธิพงษ์ เทียนปรุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔

นายสุทธิพงษ์ นัดกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

นายหาญหิรัญ ปล้องกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

นายอรรถชัย เปล้ากระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

นายชาญชล หนูกระจ่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

นางสาวสุดารัตน์ เปงกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

นางสาวกาญจนา เบียกระโทก

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

นายเกษมศักดิ

์

โตสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑

นายศักรินทร์ จากเกาะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒

นายศุภวิชญ์ ปร๋อกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓

นายอมรเทพ นาคสด
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

นางสาวกมลวรรณ์ รักเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

นายพงศกร กำกระโทก ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

นายเจษฎาภรณ์ แผ่นกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

นายยุทธนา เดชภาณุวัฒน์
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

นายศิริชัย พันธ์เพชร
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

นายมงคล เบียกระโทก

้

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

นายติณหภัทร
ลักษณะประพัฒน์ ๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

นายจิราธิป ปงกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒

นายธนากร เทียงกระโทก

่

๒๖/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

นางสาวสิริยาภรณ์ ปงกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

นางสาวสุพรรษา เปล่งกระโทก
๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

นางสาวกนิษฐา ดวงกระโทก
๒๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

นางสาวกรรณิกา รัตนรักษ์
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

นางสาวนฤมล มีศรเอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

นางสาวบุษบา สุภาพ
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายชาญยุทธ มาตรคำจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายสิทธิรักษ์ ปรึมกระโทก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายธีรภัทร วิประโชติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายอรุณ ปลวกกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ ปลอดกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงอาภัสรา ฝายกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงธัญชนก มอบกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงเกวริน จันทร์ชะนะแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปลิวกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงนิติลัดดา เปรียมกระโทก

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงฐนิชา เปลืองกระโทก

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กชายสินธุชา พิมพ์จอหอ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงสุภนิดา เกล่าโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กชายรัชพล เหมหงส์ษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงคีตภัทรณ์ บรรเลงทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงเกศรา ใยมะเริง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ เบียกระโทก

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ ด้านกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายวิรัตน์ คำเหลือ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายกฤษณะ ชัยสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กชายวิทยา พิมพ์ทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปร๋อกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กชายวิทวัส พูนกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทรูด้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายชัยมงคล บ้องกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กลอกกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงพรพนา เปลียนกระโทก

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงเขมิกา สงคราม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงลิสา บวชกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปรูกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายสุริยะ เรืองระยับชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงมนทกานต์ ปดกระโทก ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา เปลียนกระโทก

่

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงสมพร สมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงพ่อ ชวด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายประสิทธิ

์

วิลาวัลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายพลกฤษณ์ ปรึกกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายณัฐพร วงษ์เจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายภาณุเดช ภูมิไสล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ ปลอดกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายชิตพล บุญสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายวาลินี ปล้องกระโทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายนวพล ฉัตรพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายอนุศร เตียนพลกรัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายทักษ์ดนัย เหลวกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายณัฎฐกิตต์ นกกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กชายธนกร วิทธิไธสง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงประกายกอง
ผลพิมาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงพิชาพร ดอกกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงสวนีย์ บุตรภาชี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา นึกกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงนภสร สุดใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงจิดาภา อยู่อุ่นพะเนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงวัลนิภา แสงรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายชานนท์ น้อยหมืนไวย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายวัฒนพัฒน์ เณรสีนาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายสมบูรณ์ ถัวกระโทก

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา บัวเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หน่างกระโทก
๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงดุจหทัย สุดใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กชายณัฐกานต์ ดอกกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายสุริยา หวังรายกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงนารีนาฏ เณรสีนาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงนภาพร อินภู่พะเนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงปริศนา แววนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงวาสนา ถอยกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

นายสามแก้ว พัดทะเล
๒๓/๓/๒๕๑๔

วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

นางสาวเบญญาภา จิตมันคงภักดี

่

๑๐/๓/๒๕๒๖
วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงจันทิรา สอนจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงกนกพร หนึงกระโทก

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กหญิงพัชราพร ชิดกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไขทะเล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เปลืองกระโทก

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมกระโทก ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายรณชัย ลิยีเก

่

๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายทวีพร แตะกระโทก ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีชำนาญ
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายอิทธิพล ผัดกระโทก
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายจีรวรรธ นุชกระโทก
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายสุรวุฒิ แตะกระโทก
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายพีรนันท์ พร้อมกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กชายดาวรุ่ง แปรงกระโทก ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายเสกสันต์ พูลเพิม

่

๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แปะกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงกรรธิกา แตะกระโทก
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปล่องกระโทก
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงจันทิมา ยาตาแสง
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงจันทิมา หนอกกระโทก
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงวิไลพร พูนกระโทก
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี ด้านกระโทก
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงมัณฑนาวดี หนอกกระโทก ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงวรรณภา พูนกระโทก ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงอนุสรา ปรอยกระโทก
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงพิมลดา ขานจังหรีด
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เทียงกระโทก

่

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา หลงสกุณี
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงจิรวดี แนบกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงทักษิณา ด่านกระโทก
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงเพชรดา ปลอดกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงมัฑนา ปลินกระโทก

้

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ปลินกระโทก

้

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงอรรัมภา ด้านกระโทก
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายกีรศักดิ

์

แปะกระโทก
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กชายพีรพงษ์ มหาอำนาจ
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายเดโชชัย นิลยะรัตน์
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายวุฒิชัย สอนดี
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายทินณกร สุโขยะชัย ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายเบญจพล หนอกกระโทก
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงพรทิพา มาตย์นอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

นายพรเทพ เขียววิลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

นายณัฐพงษ์ บุญกระโทก
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายศักดิดา

์

บ้องกระโทก
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

นายจิรัฎฐ์ พูนกระโทก
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

นายรัชพล แต่งพลกรัง
๒๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

นายทรงพล ศรีดาชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงอัญธิชา ไชยมะเริง
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

นางสาวพิยดา ด่านกระโทก
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

นางสาวภัณฑิรา วรรณพักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

นางสาวภัทราพร นุชกระโทก ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

นางสาวเกษราพร ปรึกกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

นางสาววาสนา บ่อยกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

นางสาวเพชรลัดดา ปลิงกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

นางสาวกนกวรรณ กลับกระโทก ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงนฤดี ปลินกระโทก

้

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

นางสาวกมลวรรณ นกกระโทก ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงรัตติกาล เทียงกระโทก

่

๑๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงเสาวรส กลิงกระโทก

้

๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

นางสาวสุชาดา ขวัญบุญจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

อุ่นคงพะเนาว์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อยู่ดีพะเนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายจิระพงศ์ โพธินอก

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงฐิตาภา น้อยทะเล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายตะวันฉาย ดอนกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีซวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายปฎิพล นาคดวงเกษมศรี
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายปยบุตร นนท์ธนประกิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีพยอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ หงษ์ศิลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงเกวลิน ด่านกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูนกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงภารุ่ง หนึงกระโทก

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล พรมกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา นิดกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปานแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงอทิติยา ภู่ระหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายณัฐกานต์ นิลยรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ถอยกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงสุมาลี นิมกระโทก

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

นางสาวเฟองฟา สุขเพ็งพะเนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

นางสาวอารดา ภาดกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปอมทะเล

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

นางสาวเจษฎาภรณ์ เชยชม
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

นางสาวดวงมณี ชมครบุรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓

นางสาวจิราภรณ์ หมันครบุรี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

นางสาวสุภาพร ชำมะเริง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

นางสาวศุภากร คำดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

นางสาวปณณิกา ถาดกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

นางสาวบุษยมาส ซึมกระโทก
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

นางสาวสุภาวดี บุญชำนาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

นายพัลลภ ไตรโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

นายวุฒิไกร ชัยหมอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

นางสาวธนัชชา ไพกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

นางสาวพรรณพิชา สันติจำเริญกิจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

นางสาวพิจิตรา ยนต์กลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

นางสาวสุรีย์พร กุลหงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

นางสาวรัตนา แซ่ฉ่อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

นางสาวทัดดาว ขยันงาน
๓๑/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

นางสาววราภรณ์ ไกรดวง ๒๐/๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

นางสาวอัญชลี การบรรจง
๐๗/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

นางสาวสริตา กองไธสง
๑๐/๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นกกระโทก
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายธนกร แก้วมา
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงบงกช ทองโบราณ
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงวรรณิสา วงศยะมาต
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงเพ็ญญาภา ปงกระโทก
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงภูริดา ต้อยกระโทก
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายมนัสวี ถนอมวงศ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงสุธิตา วงษ์สุวรรณ์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายจักรพันธ์ กลมกลึง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายวีรยุทธ เปลืองกระโทก

้

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายธนภัทร นกกระโทก
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายอดิศร ปองกระโทก
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายวรชัย พานโคตร ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงอรุณรักษ์ โหน่ผักแว่น
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายกมล ฤทธิสันเทียะ

์

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงกำลัย อุดร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงนัชชานันท์ บุญประสาท
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงชฎาพร ศรีเมือง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายธีรภัทร เทียงกระโทก

่

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายชัชวาล บุตรศิริ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงจิตตราภรณ์ นุชกระโทก
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายวรวุฒิ หลอกลาง
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายนิติภูมิ แปนกระโทก
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงยุทธยา เกล่าโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายวรเมธ แปนกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายพิพัฒน์ หน่อยกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ เพลงศรี
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กชายธนากรณ์ กิงกลาง

่

๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กชายมานพ เนียมกระโทก ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงอภิรดา แปนกระโทก ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายจิรโชติ ม่วงกระโทก
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์โคกสูง
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายวรรณชัย เหขุนทด
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

นางสาวนำฝน เบียกระโทก

้

๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

นางสาวสาวิกา เบียดกระโทก
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

นางสาวธิดาพร เบียกระโทก

้

๒๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

นางสาวจุฑารัตน์ นัดกระโทก ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

นายกฤษด์นัย บ้องกระโทก ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

นายจีรวัฒน์ เทียงกระโทก

่

๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

นางสาวกิตติยากร เนืองกระโทก

่

๑๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

นางสาวสุดารัตน์ เทียงกระโทก

่

๑๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

นางสาวพรวิมล เบียกระโทก

้

๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

นายปนนิมิตร เบียกระโทก

้

๓๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

นายกรรชัย เทียงกระโทก

่

๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

นายณัฐพล เมาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เลียมกระโทก

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงนิภัสศรา จงกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงดรุณี ดีทองพะเนาว์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงทิพปภา พลศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายเจษฎา ด่านกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงอริสรา วานิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงอินทิรา แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กชายสิทธิชัย เพลินขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงพิชชากร เทียมกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ธงกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์ เติมกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายนิพนธ์ พรหมกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงเกษกนก ติงกระโทก

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลศักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ทิรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงอุมาพร จิมมอญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กชายกรีเทพ ด่านกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายกิตติพงษ์ กลำพรมราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายธนากร ปวงกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายธีปกร แก้วจริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงนิพัทชา สีพลลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงฝนทิพย์ ปวงกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กชายพิชัยภูษิต สีแสนห้าว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายภูริภัทร แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายยศศักดิ

์

ทรายมูล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงรัตนาภา แสงจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายราชพฤกษ์ พุทธพฤกษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายศิริสวักษ์ กันห้องกลาง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงสราศีณี ธูปกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสิริยากร ดวงกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายธนะโชติ ไทยกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายปรัตถกร ปรอยกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายปาณัทพงษ์ เรือกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงรินรดา อินสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงศศิประภา ตินกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายสุทัศน์ ท่วมกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑
เด็กหญิงอรปรียานันท์

พูนหนองแวง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ตันกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงอารดา วิลัยทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายกฤษณะ ศิริสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตาแจ้
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายธนากร พันโบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายปรัชญา ดายกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงพิชญา ขาวจันทร์แย้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายพีรพล จินดาประทุม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงมาลาตี ทิศกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาพร แสงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงลัดดา ทิศกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงวรรณิสา หีดสองแพรก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายวรากร ดวงกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงวราพร ผันกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงินโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงจิตธนา แคสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์กระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา วิศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิศกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายธนวัตร ด้อยกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายนิธิกร อาจมุณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงนุชรี สรสิทธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พร อยู่นอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงรัตนา ปรางค์ปรุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายวรากร ถ่างกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงวริศรา วัฒนนภดล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงศินากานต์ ด่านกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายอรรธพร เขียนโคกกรวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายอานนท์ เชิดสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กชายกุลเดช มุ่งเขตกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายณัฐชนน ทางกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงนันทนา ภูสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ กาญจนศิลป
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงพัชราภา หกครบุรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กชายภูวิศ เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงวนิดา กลินสันเทียะ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงวิภาวดี พูนทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงสิริภัทร หยุดกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา บุบผามาโล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เยาะเย้ย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงอนงค์พร อุกา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขอบังกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายกฤษณะ นวนิล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สีโนนวัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงณัฐชา จริตรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงณัฐชา เมพิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ คลองผักแว่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายธนากร สหนุกูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฉัดพิมาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงนลัทพร ไทยอัฐวิถี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีจำพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงบุณยรัตน์ ชวนงูเหลือม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงพัชดาภา ทองทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงพัชลิดา อินณรงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กชายภาณุ เหล่าสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กชายภูบดินทร์ ตันกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงศิริพรรณ มิตรสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กชายศิวพงษ์ แสงแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงสุดารา สายกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กชายสุธนัย ไกรยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายอนันทชัย เครือไทย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงกัลญาณัฐ วิเศษชุมพล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา กิงก้าว

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงตฤษณพร อ่วมไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายรามิล ไทยกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงศุภิสรา จาบสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ เตาะกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายอภิชัย จีนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายอานนท์ เปรมจิตร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายกฤษณพงษ์ แมลงทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายกล้าณรงค์ มิตรสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ งอนกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายณัฐมิพล เจือกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุกา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายบุญอุ้ม ฐานกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร วรรณุรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกนกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กชายเฉลิมขวัญ พิมพ์จันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายเมคา ชม้อยกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คืดนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กกสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงสุชานันท์ คลองผักแว่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

นางสาวกัลยา จุละนันท์
๒๗/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕

นายธนากร ถอนโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

นางธิดารัตน์ วรรณพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

นางจารุนี ฟอกสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

นางสาวมลิวัลย์ ถึงอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงจิราพรรณ คุ้มผล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงวีรดา ผินนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กชายจิรภัทร กาวกระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กชายชญานนท์ ทองเกษม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงชนม์นิภา แซ่ตัง

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กชายชัชวาลย์ ศรีอุบล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงณัฐณิลัดดา นาจาน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กชายทวีสิน พิศกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ เพชรราย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงวรกานต์ งัดกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายวีรภัทร จุลสี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กชายสิทธิพงศ์ คลืนกระโทก

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงอภิญญา ชาติกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงไพลิน เฉาะครบุรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายกฤษนัยต์ แดนกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา เนาว์กระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เผือนกระโทก

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงธนัญญา วงค์ทจักร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงนพรดา เฝากระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

พรมนำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทะค่อม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายพลาธิป กลางกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขลากระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงฟาติมา พาลกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงมณฑิรา วัชพืช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กชายวรชิต โมงกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงวิมลสิริ เฉาะกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายวิษณุ ไทยสำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายอนุภัทร กกกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขอมกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองงูเหลือม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงจิรภิญญา คำกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ชันสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงชลธิชา นุชกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายปยะพงษ์ หงิมกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงพนิตธิดา กู่สันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายพิชัยยุทธ เปลืองกระโทก

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงมุทิตา โขนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุดสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา สรสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงวารินทร์ กูบกระโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

ทิศกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ชำกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงทินภัทร ศิริปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายธนากร วัชพืช
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

นายธีระพัฒน์ ประทุมพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายวรภูมินทร์ จุลสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายวิภาวัส ดิษกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายธนู แซ่คู
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงจิรภิญญา เทียงกระโทก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายดนุพัฒน์ ประเสริฐศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงธนพร เจียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงพชรพร ตาลพลกรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพลอย สุวรรณไตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายพีรภาส นาคบุญเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงรัชประภา แบ้กระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เส้นเศษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายสิทธิพล รักสุจริต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงสุพิชญา ทะเหมย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ เพชรราม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงหทัยชนก ผันเกษม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงกชวรรณ ปดไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงกนกรดา สืบสีสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงกฤษณี ชูวงศ์วัฒนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายฐิติวุติ ไชยโคตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายธนภูมิ จันทรานุดิษย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงธิญาดา ละน่าน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายนพปฎล หล้าพูน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงกระโทก

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายปรัชญาพันธ์ ยังทะเล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายพีรพล บุญกำเนิด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงภินัสนันท์ ปดไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายรพีพัทร ปองดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒
เด็กหญิงวรรณศิริราช

นิมฟก

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงศศิประภา สรสิทธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายสงกรานต์ เพชรศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา นวมโคกสูง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงสุนิษา เลียมกระโทก

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ โมรานอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงอภิสรา สลุงอยู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ เปนซอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายกมลเทพ เผ็ดกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายฉัตรชัย ศรีวรศานต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงชลิตา กลีบกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงตติยาภรณ์ คำอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงธารวิมล สุกิจไพศาลวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายนครินทร์ เกตุกูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายนัฐพล พรมการ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายนิติพนธ์ รุมพลสระน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายนิติพล นิตย์กระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายปฏิวัติ จันทร์สิริสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงประภัสสร รอดพันดุง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงปราณปริยา นันกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายภัทรพล ดอกบัวเผือน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายภูวริศษ์ ธุรานุช
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงวิภาพร ขำสกุลวัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงวิภาวี ชัยตะคุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายวีรชิต สีเชียงสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายศักดาวุฒิ แซ่คู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงสาวินี ชืนยะปลอก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ขาวนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายเขมวัตร แม้นสุรา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงเขมิกา ดาราธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายเพชรกล้า โยนกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงไอรดา เล็กกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงกนกพร อยู่สวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายกฤษกร ต่อมกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา ผันอากาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายญาณากร ปดไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงณัฐวิภา จันสีดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายธรรมธร สมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กชายธีรนัย กำกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ เซ็นกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กชายพรภวิษย์ จิตดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สงค์มี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ แปนกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงวนิดา แจ๋พิมาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายศุภกร การบรรจง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายศุภกร สันจะโปะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายสรยุทธ ปุสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงหยาฮุ่ย เจียง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกุลระวี ตึกกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายจักรพันธ์ จิตพิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายจิรภัทร แตงกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงจิรภาวดี ขุนจร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงชไมพร เนินกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายธนพล บุญกำเนิด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายธันวา ดงกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายนิธิพงษ์ เพียซ้าย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงนิภาพร เลียมกระโทก

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงปวีณา ฉลองกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายปุรเชษฐ์ พรมจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ อิมภูเขาทอง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายพุทธิชัย ดอกบัวเผือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายภัทรวรรธน์ บทกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงวิรัตน์ดา หมายด่านกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายสุธีร์ เทียงกระโทก

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงอนันตญา ศรีวรศานต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ รักวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ เงกสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายเทพมงคล ภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กชายชญานนท์ โพธิกระโทก

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายณัฐพล บุญกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงตีรณา รักพลวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายธนภัทร อินเคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เติมกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงนัฐพร ฤทธิยูง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ แสงกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายพชรดนัย ศรีสุขพะเนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายภูริณัฐ กลิงพไล

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงมัทนี เวโรจน์วัฒนัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ คืนสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายวิษณุวัฒน์ ทองขุนทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงศศิประภา เนินกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายสุทิวัส ดอกทุเรียน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงสุนิสา สืบสิงห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ตึกกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายสุวิทย์ เสนาฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายอภิลาภ ช่วยพิมาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา จบพรมราช
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงอารยา ดวงกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ไหวพริบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงกัญฐิกา ทวนมะเริง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงทิพวรรณ เงกสูงเนิน
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายสรยุทธ บิงกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายบุรัสกร รัตนวิชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กชายวงศกร พืชทองหลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ด่านกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายกิตติกุล ดอกกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายชลชาติ ถำพุดซา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กชายปราชญา ด้วงกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายกัมปนาท สิวกระโทก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายอดินันท์ เอนกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงสุลัดดา ศรีจันแย้ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงชุติมา วรสุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงบุษญา กาจกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงญาณิศา นามคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗
เด็กหญิงประกายกานต์

ด่านกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงภัคจิรา มุ่งดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงกมลชนก พืชทองหลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ เอมกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงอามิสรา เทียงสันเทียะ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงวรรณวิษา หมันทองหลาง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงดวงเนตร ดำริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงมนทกานต์ ทุ่มกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงพิชญาภา โสบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา เกษทองมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงเมธาวี ตับกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายจักริน ทองทัพพัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงชุติสรา พรหมกรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงบัณทิดา สิวขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงปยะฉัตร บุญคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงศศิธร ดินกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงวิภาดา ศุภเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงณิรัชญา มาลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงอมลรดา ดงกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงอรปรียา อู่ทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงไพลิน มณียศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงฐิดาภา แต่งสง่า
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงฝนทิพย์ เสกรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงวรรณิดา คมจักรกฤษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงญาณิศา รอดพังเทียม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงศศิธร เสาสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายเมธี ศรีใหม่
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายพันธวัฒน์ เทียงกระโทก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายธนทัต จอมพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

นางสาวมาลี ทรัพย์ฉายแสง
๒๓/๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

นางสาวกัญญา อับโพธิชัย

์

๙/๗/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

นางรุ้งนภา เพลากระโทก
๑๓/๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

นางวิไลลักษณ์ คำปคา
๑๒/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

นางสุกัญญา นอกกระโทก
๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

นายประทวน ซ้ายโพธิกลาง

์

๑๕/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

นายอนันต์ ค่ากระโทก
๒๙/๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

นางสาวสายทอง ชำนาญพนา ๔/๑/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

นางสาวนุชทินันทน์ ศิริรักษ์
๑๗/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

นางสาวเบญจพร รอสูงเนิน
๑๒/๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

นางสาวเพ็ญทิวา โฉมงาม
๑๕/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

นางสาวณิชชาภัคร์ ข้าพะเนาว์ ๖/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

นายสุขสรรค์ ชุดกระโทก ๔/๕/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

นางสาวณัฏฐณิชา แหลมไธสง
๑๐/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

นางสาวนิรมล เจริญศรีศิริพง์
๒๗/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

นางสาวลัดดา ขุนครบุรี
๑๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

นางสาวติม

๋

เวชสระน้อย ๕/๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

นายชัชวาล โรจนวรสุธี ๕/๖/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

นางพิม์สุดา สุราวุธ

๒๖/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

นางสาวณฤมน อรรคเสริญ
๑๖/๕/๒๕๓๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

นางสุพรทิพย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ๓/๙/๒๕๑๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายธนายุทธ สอนพูน ๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายธัญกร ปงหา ๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายธีรภัทร นกกระโทก ๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงจุรีพร เปลียนกระโทก

่

๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ดอนกระโทก
๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงกันตินันท์ ดวงกระโทก
๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ โหมดนอก
๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายศราวุธ เสือกลาง
๑๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงเกวลี พูนมา
๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงปราณิสรา ตันกระโทก
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงกุลสตรี สุราราษฎร์
๑๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายธีรโชติ จานผักแว่น
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายปราโมทย์ เหนียงกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงวรรณพา เต็งตะคุ
๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงศิริพร แสงโพธิดา

์

๑๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายภูริภัทร รักธานี
๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายพรสถิต กรูกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จำป
๑๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายอภิชัย ศรีวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ร่วมสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กชายดำรงฤทธิ

์

ศรีสุวรรณ
๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายปณิธาน แววกระโทก
๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บันดาลสิน ๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยังทะเล ๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กชายธนภัทร เรืองเอก ๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ตึกกระโทก ๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วรา โรจน์ธนวศิน
๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงทิพย์ธาดา ฉิวกระโทก
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายมนตรี เอบประโคน
๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ภูมิกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงสมฤดี มีพวงผล
๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงทิพรดา หลวงพินิจ
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายกรุณา ไม้กลาง
๒๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายกฤษฎา หลอดทอง
๒๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริปรุ
๒๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงกัญฐิกา บุญมี
๒๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายคมกริบ กล่อมจอหอ
๒๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายชนะพงษ์ คำพา
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงวริศรา โกนกระโทก
๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงปยะพร นากกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายสิทธิชัย บุญมา ๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายอนุชัย พาณิชสรรค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงเก็จพลอย เรืองคง
๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายศุภชัย นานกระโทก ๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงจตุพร พวงสันเทียะ ๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ระหารนอก
๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ตันกระโทก ๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงอรนิช ริดรุด
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงกนกพร ด่านกระโทก ๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายนนทชัย กิสูงเนิน ๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ ทองวันดี ๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงกมลพันธ์ คำยางเครือ ๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายสุรชัย หลวงพินิจ ๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงธนพร ปลัดอิมพเนาว์

่

๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ โสพะเนาว์ ๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายปราเมศ จวบกระโทก
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กชายวรภัทร ว่องไว
๑๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๕ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กชายธนบดี ชัยมะเริง
๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงพรดาริน ม่วงแจ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงธีราพร พวกดี
๑๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงกมลชนก เลิศไธสง
๒๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงมณฑิตา มุ่งหวังกลาง
๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงกานต์มณี นาคกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงชลธิชา เจิมขุนทด
๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ กรวยสวัสดิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จิตรค้างพลู
๒๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กชายณัฐณัน หวานขม
๒๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงวรดา ปานทอง ๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กชายไตรภพ นกกระโทก
๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายกวินท์ พรมพาน ๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงวิจิตรา พลอยกระโทก ๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายวรัญู ศรีภา ๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงปรียาพร หิริโอนาถา ๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ โอดฉิมพลี ๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายกิตติทัต พิมพ์วัน
๑๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

นายพีรพล กรณ์งูเหลือม
๑๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายภัทราวุธ การบรรจง ๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

นางสาวจริญญา อาษาวิเศษ
๑๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

นางสาวจีราวรรณ เงินโพธิ

์

๑๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

นายจิรายุ ชินเกษม
๑๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

นายวีรภัทร อุปเทพ
๑๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

นางสาวชนิดา เพชรราย
๑๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

นายจิรกร หอมสันเทียะ
๑๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

นายอิทธิกร แซ่โค้ว
๒๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

นางสาวนุชรี ศรีบุญชัย
๒๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

นางสาวสาวิตรี เทียงกระโทก

่

๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

นางสาวจีรภา ท่วมกระโทก ๘/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

นางสาวพิไลวรรณ เปกระโทก
๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖

นางสาวธีราพร คูลินฟา

้

๑๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

นางสาวอารีวรรณ พรมพันธ์ใจ
๑๒/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

นางสาวจิราภา สุวรรณปกษ์
๑๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงภัศรา มุ่งซ่อนกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บ่าพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงณัฐวดี สนิทชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงนาตยา ไกรสร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงปริฉัตร สาธร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงวิวิธชัย เจริญศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงสุชาดา แอบกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงปาลิตา พินิจมนตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงรินรดา นวลศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงธนา คงเสถียร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงชลดา แน่นอุดร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงณัฐชา เลาะไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ผู้ดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กชายธมนวรรณ รักษาศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กชายมาริสา ทิศกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กชายศิริรัตน์ เลาะไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายเจนณรงค์ สิงหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายรุ่งทิพย์ ทองมาก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายสดุจดี รุ่งเปา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ เติมกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

นุวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายนฤมล โพธิแจ่ม

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายศุธิดา เหลืองสนิท
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายพรพิมล มนัสศิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายรวินท์นิภา เมืองช้าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กชายรุ่งไพลิน เมืองช้าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายลัดดาวัลย์ เชิงรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กชายณัฐพร แก้วประภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กชายวีรพล มนัสศิลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายพนิตา ชัยรถ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ยิมทองหลาง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงจอร์จชชัวร์ วิลเลียม เลม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงอนุสรณ์ คำดวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงวีรภาพ สุรินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงวัฒนา ผิวผ่อง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงดิศพงษ์ ทิศกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงปารวี พลมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงนัฐริกา ภูยอดพลอย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงภาวิณี กัวนามน

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงกิตติภพ ทับโถม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงกาลญา กลางสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงขจรศักดิ

์

เวินสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ศรีมาลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ฝกเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ กออย่ากลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงนวพร ศิลาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงอุมากร ทำทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงศรัญญา นรเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายทิวาพร พรมนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายขวัญลักษณ์ ตาหน่วย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายวิวิธชัย ประยงกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายนัณตพงษ์ ช่างบุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ตุ้มเมืองโดน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กชายธีระพงษ์ คำงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายสมคิด ผลพิมาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กชายพัชธิชา ตอยกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงสุมิตรา จากนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงน้องพลอย เคลือบนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงศุภกร ขุนวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงนักรบ
แพทย์เมืองจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงเกรียงไกร ตาดไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงเบญจพร วงษ์ศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงบุรินทร์ แคนษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กชายพงษ์รัตน์ กุลบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กชายพลณฤทธิ

์

ด่านไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงจักรกริช มนัสศิลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงสันติ ขัดเค้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงตะวัน สามารถ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงอติชาติ ยอดนางรอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงอนุกูล ลุนแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายนัฏฐนิดา บำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กชายอัจฉริยะ โคตรนารินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายอรัญญา เงินประมวล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายวรัญญา ศรีนาหอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายหงษ์ กุมรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายธมลวรรณ ทองใย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ แฉล้มรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กชายอานุภาพ ชัยสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กชายภานุมาส ศักดานุศาสตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายพรรณพษา ศักดานุศาสน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายสุภาภรณ์ รักษาเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายทิวาราตรี แสงงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงดาริกา วิจันทมุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงปยะธิดา อำรุงแคว้น
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงพายุ ช่วยประดิษฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงอดิศักดิ

์

แซมรัมษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ นิยันตัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงณัฐริกา นะรารัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทรงยินดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงทิติยา ไกรเสือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงศุภมาศ จิตเย็น
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงพรวิภา การกระสัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

สายยศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงวารินทร์ เสาร์กระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงพิมผกา วันศุกร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงพรชิตา ถาวรสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงอนุชศรา นิลคร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงจริยา ปงอุทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงศราวุฒิ แรงใหม่
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงรักษิณา ชุนเกาะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงจาตุรนต์ วันบุบผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงบรรพต เจียรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงรัชชานนท์ เสนานนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมานรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๙ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงสหฤทธิ

์

สาราจาร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายมีนา เสาว์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายอรไท พันธ์ไผ่
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายวรรณษา อินคงงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายสุริดา สายยศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กชายพงศ์เดช โพธิหญิง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ประเสริฐโส
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายมงคล พลธิแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายปภัสพงษ์ ซ่อนกลิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายศุภกร การรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายสุวินัย มาช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายจิตรภณ ปตตังทานัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงจตุพงค์ แก้วดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงอาภัสรา ทิพยวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงวิระภรณ์ ภูครองทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงอรยา พรมประดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงชญาดา คำพานุช

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงนภสร คงเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงกุสุมาลย์ พลนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงกณิศ บุญลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงนัฐพงษ์ โคตรโสดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงสิริญา บุญปลืม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงนิชานนท์ ทับไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงสุทธิศักดิ

์

บุญพาทำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงธีระภัทร สาละ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายทันสุดา พลธิแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายสรรชัย เขียนโคกกรวด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ตรวจมรรคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเอิบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายสุทธิวัช เพลารัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายมานัส ลึกดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายภาคภูมิ รังมาตย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งศรีนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กชายราชภูมิ ฉลาดดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายคมสัน ฤทธิแก้ว

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กชายพีรธัช เกลียวทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายนันดา เหลาคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กชายศิริพัฒน์ เก็จรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงอลิสา ก๊กรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงนภดล คำพาพุทธ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงรัฐพล เตวิชา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงสันดุษิต เสถียรขัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงปนมณี นิรอรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงศิริธร ทะนีหงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงวนาลี นามวิเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงนาคา พิงไธสง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงไชยวัฒน์ พารืนรัมย์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงปาณรวัฐ กลมภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงวิชญะ อิสรภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงปภาวดี พระเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงธัญธร มุดครบุรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายอรุณรัตน์ ลาสองชัน

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กชายนิรดา บูรณะพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายศรัณย์ ศรีธุลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายอัจฉราภรณ์ บุญประมุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กชายพีระวรรณ จรัสรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายศิวกร เพ็ชรทองกลม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายอานนท์ อำนาดิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ พงษ์กลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายศุภลักษณ์ บัวรินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

ปกกาเว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายทรรศวรรณ โพธิหญิง

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายศิวพันธ์ วิบูลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงพุทธพรรษา อุรางรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงนำนิล การกระสัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงมลฤดี สายอุ่นใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงวีระศักดิ

์

ศิริคุปต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงลาภิศ คำตอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงเอกชัย วันแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงอารยา วงค์ภักดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงปณิดา แก้วดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงปรางทอง จวบรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงสโรชา นาคราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โพธิสาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายนพรัตน์ มะสิการะเต
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายนิยดา ดวงเดือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายพัชรีภร เตตานัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายสิรินภา ชูชีพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายจณิสตา แก้วจ้อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายสุภาวดี พรมภักดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายพิมประภา พงษ์พิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายวาสนา ศักดานุศาสน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายรัตนากร แก้วดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายธนพล สดมพฤติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายณัฐภัทร มีทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายศิริพร สัตนาโค
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงชยาสิณีย์ บุญลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีบรรเทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงมาติกา ชินโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงบุรินภัทร ซ่อนกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงอรัณญา โคมารัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมทองพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงอภิชิต ลาเซอร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ กุมภาพงส์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ชุนเจิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงโสภิศนภา แสนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงเบญญาภา วงค์เมือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายสุพร ปางไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายเตชากร อนุศิลป

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กชายภรัณยู สมุดเหมาะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายธันยา ธิราชรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

นายธมนวรรณ กลางพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗

นายดาราวีธ์ แน่นพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

นายภูชิต รักษาอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

นายวันชนะ ทุมนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

นางสาวจงรัก สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

นางสาวศิริอำพร นิพรรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

นายณัฏฐิณีย์ จิมานัง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

นายวิลาวรรณ นวลศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

นายสมศักดิ

์

วรรณศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

นางสาวเสกสรร สมบัติหลาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

นายเอกรินทร์ เวินเสียง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

นายบุญรัตน์ เจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

นายพีรพัฒน์ ทองกวด
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

นายพงษ์พิทักษ์ คูณแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

นายพรรณวษา หาญเสมอ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

นายจรัสพร สิทธิเสือ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

นางสาวชานนท์ โจระสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายกนกวรรณ สอนภู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายทัศวรรณ สุทธิกานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายนราธิป แสงสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายพรพนม สอดส่อง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายวิวัตรสนันต์ จงปตนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายศิริพร จูสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กชายสุพัตรา ยาวยืน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงจิราวรรณ วันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงเชิดชู แก้วคำหล่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กชายธเนศ ปองเรือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงเบนจามิน เคลือบนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายรชต ฉุนหมืนไว

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์ฝกมะดัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายอัญชิสา วงษ์ศรีรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายพรรณิษา ทีรัก

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายเกรียงไกร เหล่าศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอุสา มีโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กชายธนาศักดิ

์

เพ็งพินิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายจิราภรณ์ ปรีชาวัฒนากุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

นายสุนิษา ว่องไว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายกฤษณา พลช้าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายหนึงฤทัย

่

ขอเปนไทย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงณัฐพงษ์ พงษ์อยู่
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงปวริศา แสงรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายณภัทร์ ดรไพรชุม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงแซมซัน

่

พวงจันดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มหานิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงสมชาย ท่อกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ กะทะแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายพลอย เลขสัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายพีรพงษ์ สุริด
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงนภาพร เผือคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กชายวราภรณ์ กลางรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ เดิมไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายธารารัตน์ แกรงพิมาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงณฐวรรณ พูนดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายกานต์ชัย ทิพย์กระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายเมย์ริษา ปลืมสายแสง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายศักรินทร์ ทิศกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงกัลยา มาศัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ฤทธี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายฐิติภรณ์ พนิรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายธงชัย แสงรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายนพชัย เตชะแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ พนัสรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงปกรณ์ อินทรบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

อุดแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงปลายฟา สารปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิสนธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายศศิธร เฉียงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กชายศิริวัฒนกุล หงษ์ไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงกสินา เพ็ชรกล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายเกสรา นาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายขุมทอง คล้ายกับคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงโฉมฉาย ทุมพล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายญาณิศา ศิริมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายนวพล แนวสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงนุชจรินทร์ กันนุฬา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายสันติราษฎร์ อุ่นสำราญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายจิระพงศ์ ผาสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายศุภณัฐ เหาะกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายอนุชิต กลินจันทร์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงวิภาดา ลากระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงอารยา เชิดรุ่งเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงธนศิริ โลกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงพินทุสร ประดุจชน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ สายศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายไพวัล แหวนเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงอภิรดา พันศิรินันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงกมลพร อบอุ่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงสุปรียา ศรีกอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายศรายุทธ ต้นแฝง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา เนรมิตรครบุรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงณัชชา พงษ์พิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงคันธารัตน์ สถาวรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สาไชยันตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงสาลิณี แหล่กระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตุ้มพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงธนัชพร ค้ากระบือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงนันฑภา เพียงกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

นางสาวอารีรัตน์ พรมหงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงสินินนาถ พงษ์บรรเทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ อักโข
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายต้นติกร นาคา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงจิตรรัฐฌาย์ หาญณรงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ โวเคียสโควสกี

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงชลพินทุ์ สลับแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงณัฎฐวดี ทิศกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ เถาพิมาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วระเวีย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงปริยาภัทร ชุ่มชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา กิงนอก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงผกาแก้ว พันหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงภัทราวดี พันลาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงวรัชยานันท์ คำคง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงณภัทร วัฒนาชีพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายเกรียงไกร ยังกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายชาคริต ปะวะโน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ หลอดแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายธนชัย คู่กระสัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายธนพนธ์ แยกกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายปฏิภาณกร ขัวกลาง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายปรีชา สีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายพงษ์ดนัย ไสยศาสตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายศุภชัย บุญกระจ่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ตราพระสำโรง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงกันทรากร ตูมไทย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงขนิษฐา ยวงกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทศดร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนขยัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงดลญา เพชรวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงนิสากร ปะพาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ เปลียนไธสง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ เย็นประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงปยมาส วิไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงรัตนกร ด้วงนางรอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงวิยะดา ศรีภักด์ดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ หกขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงศิริทรัพย์ ปญญาธนาธาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงสโรชา ภูมิโคกรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงสุธิชา สายชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี แสนแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงสุมิตรา หนูแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงอริสา ดีรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงอัญญารัตน์ ใหญ่กระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงอารียา เดิมไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงนฤมล สุโรรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงมาติกา มีเปรียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงพรทิรา บุญทาวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายชุติพงศ์ บัวเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ลาจังหรีด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายแท๊กซี

่

ปญชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายรุ่งเกียรติ กว่างกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กชายวาคิม คัชนะแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายอนันดา ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายอภิชาติ วงษ์การณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลู่กระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงกัญญาณี ญาติพันแสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงธันยพร กันทลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงนภัสสร คะตะอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงปวีณา อยู่เย็น
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงภัทรามัย ชัยชนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงวรรณษา เงินแย้ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงวิลาศินี แปลงไลย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสียดกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงอารญา แก้วพลกรัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงวัลลภา ศิริสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงวัลลิภา ศิริสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายกฤษณะ จำปาแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายจตุรวิทย์ อินหงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายฉัตรมงคล ไชยจังหรีด
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายชลากร นิลรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แคล้วกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

นายธีรพงศ์ ทบผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายนุติพงษ์ ศรีผ่าน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กชายพีระพล กงล้อม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายภานุวัตร ทบพักตร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายสิวะริน พันธ์ลาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กชายสุรชัย ศรีมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายอัครเดช โนนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ วัดกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา ยุดกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงเซียรมณี นาคดิลก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ประมูลเฉโก
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงทิวาพร บุญเยียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะวะสี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงปยะนัฐ งามพลกรัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ โนนสีลาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงสิริยากร ปาละพล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงสิริศร ภู่มาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงอนุลักษณ์ นรเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายเทวราช คูณกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เยืองกระโทก

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กชายธีระภัทร เพชรสีนวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายนิธิพงษ์ ละอองศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมสูงยาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงฐิติมา เลิศกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงนภัสรา ลากระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงบุลลา พุ่มพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงเบญจพรรณ ผ่านผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงพรนภา กาละสิรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงวริสา รำกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ละทะโล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงศศิธร ดวงอาจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กชายจักรพงษ์ ไปนี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายจำรัส ทองจำรัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายจิรายุทธ ถินกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ลือกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายธนพงษ์ สาละ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ์กุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายปริญญา เชือมกลาง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงนริสรา ปะเว
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงศศิธร อินทะพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หอมกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงรัชชา วรรณภิระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงวัลยา วระภาพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงวิยดา จันทะแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงศิรินภา พรมบวช
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี สงปะคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงอริยา ปกใต้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา โกสินธุ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กชายกิตติ ฉิมพรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงกานดา ยากระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายเอกรัตน์ ดัชนะแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงญาติกา ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงธนิษฐา เคหะจิตต์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงนราวรรณ กุลทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงวาสนา จุลจำเริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงอทิติยา เลือดกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงอรณิชา สมสา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงประภาวัลย์ อบรมศิลป
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพันธุ์โน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายฐน อรุณจรัส
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายทิพากร คูณงูเหลือม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายตะวัน ทะรารัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายถาวร บุญพาทำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายพงศ์พล อ่อนปะคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายภาคิน ยศปญญา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงกาญจนภัฎ แก้วแด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงรัตติกาล ลาดกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ญาติกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงธนพร เรียบกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงฟาสาง วงค์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงรัตนีไพ สุโรรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงสุธิดา ดอนกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงอภิสรา พฤกษ์ชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายเจษฎา ถินกระไสย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายณัฐกร พินองรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงบลิรัตน์ เกวียนสำโรง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงปฏิมา สุวรรณสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงรวงข้าว แก้วพะกา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ลากระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงสิริวัณณา กบสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา เฉือยกลาง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงสุชาดา สุดสวาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงสุริฉาย รอดนางรอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงอพิณี สงนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงอริญาภรณ์ จะรอนรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายตะวัน จันทร์ปะคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายธาดา ศักดานุศาสน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายภคพล สุภาพวิบูลย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายภาคภูมิ สนธิรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงต้นข้าว วงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงธนพร บุญทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงภควดี แก้วศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงภัททิยา โกบกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงมินตรา กรองกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงมินตรา ไชโย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ใจอ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พระพรายครบุรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์ศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายชฎาธาร แก้วมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายอติเทพ พอกสนิท
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายณัฐภัทร ละอองศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เทินสระเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ศิษย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายทัศนัย อินธิราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กชายภูชิต ใจตรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายมาร์ติน อัลเลนชไตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายสุเมธ สงปะคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๐ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สายศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายอมรเทพ บุญตาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สินจังหรีด
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีแสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงพรนัชชา ตาเนตร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงพรภิมล ปญญารัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงพัชรพร สิงหาราโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ คล้ายโพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงมุฑิตา ทองใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา จันลาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงสุธิตา ประเสริฐสังข์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงสุภาวดี ลู่กระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงสุวพิชชา พายไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงอังคณา ดิษผักแว่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กชายเจษฎา ลาน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายชนะชัย วัดจะโปะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กชายถิรวัฒน์ แปลกกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายธนกร ปลังกลาง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

เทมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายนันทกานณ์ โตพังเทียม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงกิตติมา รัตนโกศล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงคัธรินทร์ อาสานอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีหะวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายอานนท์ เทศน์ไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายเอกพจน์ มะสีถา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงจิรัสยา วงค์ภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เนตรสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งธิวา เจิดสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงเรณุกา เคนไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หุ้มกระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กชายกฤศนวัต ธรรมกาโร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กชายยุทธนา ลาสุดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายอชิร โคตรแสนลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวดกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๑ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงสวรรยา เพชรกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงสิริวรรณ สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงสุจิรา มีคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงอินทิรา จันนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายกิตติมศักดิ

์

เหยียดกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายคณาธิป วิชิตปรีชานันท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ลาปุง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงพิริยาพร เกษีสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กชายชลศิต สังวาลทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายโชติภัทร์ มาลานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายฑศญะชัย จันทร์แก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายณัฐดนัย ใหญ่กระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บอกขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงทิพย์นภา ช่วยศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงนรินรัตน์ การสำโรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงนันธิชา นะรายรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงนิราวัลย์ ดีมาก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

พรไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงภัทราพร พละโส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา ปลังกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา นามโคตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ใจดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงอนิตยา ดวงวิสูตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงปาณิศา สิงห์ลี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายวีรพงศ์ เขตชมพู
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายสนธยา กุ้ยเล้ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กชายดนัย ปะระกำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงพุทธรัตน์ กล้าแข็ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงณัชชา วิลาสถิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงสุภัทรา มูลมาตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงวรรณวิสา พะคะนิยม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงกมลพรรณ วงเวียน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา สารพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงอภิญญา จัตุรัส
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงนนทิชา จันทะแสน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงชลฎา จามสำโรง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงวรรณนิษา ปนะทาใน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงณัฐชา ปะตาทะกัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล พรมมากุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงดุสดี สังวาล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขไกรษร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กอมะณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงศิรประภา เสิดเกลือ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายภิญโญ ไทยตะขบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงวีนัสญา งามเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ จุนกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายดุสิต ทองอ้ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายเขมชาติ โล้สุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กชายชัยวิสา แหล่กระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงพิมพ์พิลัย ไพเราะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงไอรดา ใหญ่กระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา เวินกระโทก

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงสมฤทัย ไทยตะขบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงยุภา ผ่องทองหลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงมานิตา ตีบน้อยดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงพรพิมล กองกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงนิภาพร เพ่งพิศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายอโนชา บุปผา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายสายชล ใหญ่กระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายจุมพล กองประมูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายณรงค์พร เต็มฟอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงพิยดา กรแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ แหล่กระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงนันฑิชา นามวิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กชายก้องภพ สูตรกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ บัวนาค
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายอรรถพล ทองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงขวัญชนก หวังกล่อมกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายนิติพงษ์ นามบำรุง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายธีระวัฒน์ สระแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไวบรรเทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กชายดัสกร ม่วงกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายธณา วัดกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายบูรพา ซึมกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายรัฐพงษ์ ไลกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายธนารัตน์ โลกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กชายภัทรกฤตย์ แย้มกลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กชายภัทรพล ขันตี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายรัฐนันท์ ศรีหมืนไวย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายปญญา ซึมกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายอินทราชัย ชุ่มชิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายวัชรินทร์ โบงูเหลือม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงมินธดา ไทยตะขบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงอารียา สุโลรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา ฝอยสำโรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ วงเวียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังสีแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ไชยจังหรีด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงนันทิตา สาอุตม์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงนฤพร โสไพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงเกษมณี มงคลชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงไก่แก้ว เปลาะกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายธดากรณ์ ตู้จินดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายปยวัฒน์ หยวกกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายสุริยา นาคดิลก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงนัฐกานต์ แสนกล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายอัคนี งามสูงเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายปยัติ ชำนาญกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายวรเมธ อ่อนเขนย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงพรรณษา ศรีโสภณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงสุมิตตา พิศกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงศุภิสรา นิยมญาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงธมลวรรณ กัญจน์ทิพปภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชูสีนาค
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กชายอาทิตย์ พรมสอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เมาไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ปนกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสครบุรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กชายสุทัศน์ ไทยตะขบ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงกฤษณา มีปญญา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงสุพัทตรา คำสิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กชายโมเสส เสมกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ ศิริเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์จอหอ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงสุนิตา ล่ามกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงคีตภัทร จับปนครบุรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ ปลังกลาง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงสาวิกา ยือกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

นายธรรมรัตน์ หอมกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายธวัชชัย ปทมะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายพชร ทวีโชคธนโชติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายนิธิส พิกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายทศพล เฮากระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายณฐกร อังกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายบัณฑิต แสงจังหรีด
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายบรรพต เตชบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายปฏิวัติ เชียรสระน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

นางสาวจารุณี แย้มกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

นางสาวนิภาวรรณ แอบกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

นางสาวพรรณภษา พุฒพพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

นางสาวลลิตา จันทร์นอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

นางสาวพลอยไพลิน แย้มกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

นางสาวมิตรสุตรา ชัดกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

นางสาวฐิติกาญจน์ ช่างบุ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

นางสาวณฤดี กลอนดอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

นางสาวจอมขวัญ เกตุสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

นางสาวณิชนันทน์ ลูกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

นางสาวชนนิกานต์ อึงสังวรณ์

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

นางสาวดวงหทัย ธามวณิช
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

นางสาวทิพรัตน์ หาญเสมอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

นางสาววิภาภรณ์ ปลังกลาง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ขันทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงพรยุภา จรัสพงศ์ตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงกฤษณา ใหญ่กระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงชีวนันท์ กลันประโคน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงชวาลา สมสร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงพจนีย์ วโรพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ นามกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงอรพรรณ เวกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงณัฐชามญชุ์ เจือมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สินปรุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภักดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงมนัญชยา เพือนค้า

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงชลลดา วุฒิพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงกันติชา พรพุทธรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงธนัสพร พุทไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงแพรทองธาร ชิดสระน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริเมฆา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงพลอยสวย ผลกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงญาดา ธนาวัฒนกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายชญานนท์ ลาดกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย อ่วมกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายวายุ ศิลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายพีระพล พากเพียร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายศุภกิตด์ ต้อยหมืนไวย

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กชายอาทิตย์ อูดกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายธนกร ตราพระสำโรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายอิทธิพล สันตะพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ เบ้าเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กชายรัตนภัทร บุญยิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายภูริภัทร จันทวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายอิสระ อุกกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายธนาตย์ จันทร์ด่านกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กชายปุรเชษฐ์ สุนารัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายปองภพ ลาดกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายพัชรดนัย ชิมครบุรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ลำพา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายแมทธิว ศรีดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กชายรัฐกร บรรเลงเสนาะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายพิชญกฤต เพียงกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายอำพล โฮนกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายวีระภพ เกษเจริญคุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ชยภพ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายกลวัชร พรหมคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พรมทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายสิทธิพร ขอนผักแว่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายกิตติโชค ยิมแย้ม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ภูมินางาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

เวชวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายกฤษนัย เหยียดกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายวีระพงษ์ ฉิมครบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายจิตวัต อำพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายปณยวิตร์ พุ่มไสวธนากุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายอภิชัย ลาภกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายวิศวะ อดทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายธันวา เพชรจำนงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายภัสกร ยศกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายคิมหันต์ น้อมกรานต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ยินดีสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แก่นกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายภูริภัส หนูทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายนิวัฒน์ เย้ยกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กชายณัฐดนัย เสนโต
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายพีรดนย์ ดีทองหลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กชายธนกฤต ศิลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แท่นนิล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กชายภูมินทร์ กูบกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ ลาดกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายญาณาธิป พุฒสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กชายญาณพัฒน์ พุฒสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายพิพัฒพงศ์ พึงครบุรี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายวราโชติ ศรีทองวกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายกฤษณะชัย เลียบกระโทก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายธภัทร ภักดิโชติวณิชย์

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายนวพล รังกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายนรภัทร เรืองกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายชินกฤต สุบงกช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เศษสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญปอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กชายพงศธร พลอยมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กชายดนุเดช สีคลัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงนำส้ม วงศ์มณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา สระหิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ รังกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงดลยา พรมเสนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลอกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงนวรัตน์ ล้อมกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงนิภาธร เนหล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงสุธิดา เหมกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินจอหอ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงจารวี เหงกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงวรัทยา วิสูตรศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงศุพิชญา เอียดจะบก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงปฐมาวดี อุตสาการณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงรัตนากร ชาสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงชลดา ปนอัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงเปรมยุดา ฉัฐจิรัฐติกาล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงวิภาวี พารวัดสำโรง
๓๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงนฤพร เลือดกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงพิชชกร อำกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หว่าจังหรีด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หมันกระโทก

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราศกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงนภาพร มิตรจังหรีด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษพันธุ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงชญาดา คชสูงเนิน ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงชวิศา ชมกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงอาทิตา พร่องสระน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา มิตรจังหรีด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงสุชาดา อรรถนนทกร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงสุปาณี ญาติจังหรีด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงจิราพร ญวนกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงสุพัตทราณ์ พัชอัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงปรัชญา ถุงกิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงณัฎฐากร วังกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี วงจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงพัชราภา พรมบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงทนันยา สิบพลกรัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ
พงษ์พิทักษ์ศักดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงปฐมพร โกสินชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ยิมกระโทก

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงมณิภา ศรีคำผ่อง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงปยะฉัตร แวงวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงเกศินี แหว่กระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไชยชิดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงปณณพร ประชิดครบุรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงกนกพร อ้อนกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงชัญณุตม์สา เครือวัลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงธัญสุดา คิดสำโรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงณัฐนิชา จิตต์จันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงชณรรนฐพร เดชบุญพบ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงเสาวนิตย์ ชูชีจัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงนธิสรา ขาวหมืนไว

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงรวิสรา ขอกันกลาง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลากระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ อุตตมะบรุณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงธันยพร ชอบมาก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงเกวลิน แหยงกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงแพรวา ดาวดี

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงจิตรานุช ราชกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงตติยา ฮวบกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ชาญกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์กระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงสุภาพร เพ็ชรจำนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงอภัสนันท์ ผ่องกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงกชกร ฉายสำโรง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงธนัญญา พาผล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงมลธิดา พลอยกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงนุชนาฏ ช่วยสำโรง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ เลือยกระโทก

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงมีนา ผาแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงสภาวดี มณีเนตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงสุนิตา เรกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมมะนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เสนะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงสุทธสินี อัครธนาวรารัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงนัฐธิดา รังกระโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงชนาภา ภักดิกระโทก

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงภนิดา บำรุงพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เพลียนาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นพภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงเขมพร ปานทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงวนิดา โสบกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงอชิรญา แย้มประทุมรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา เลียบกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงกมลพร ศรีจักร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงกนกนันท์ ยุคันธรโสภณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงอัจฉรา เรียบกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงโยษิตา เลือดกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงวิมลศิริ เพชรดอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา อดทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

นายดาว ไชยเหมือน
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายภูริพัทธ์ วรรณมาศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายนัฐชนน ยุนกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กชายสถาพร รักษ์กระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายณภัทร อับกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กชายวัชระพงศ์ ไผครบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายภราดร หัดสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

นางสาวเกศราภรณ์ จีนประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี ยามกระโทก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงพรทิพา สงค์เจริญธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงนันทชา กาจจังหรีด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงสุนันธาสินี โอกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงอริสรา ญาติครบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงมินนา อำพันทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงนฤพร ลาภกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงฐิตาภา ผลกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา รังกระโทก

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงกัญญา ยุ้งกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา หอมกระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงกชกร ญาติกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงชญานิศ ควบจังหรีด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงกานต์มณี หดกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงศิธิดา หอยกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา จรรยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงวันวิสา ปุราสะกัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ล้อมกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา สินปรุ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงณิชา จันนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา ลาดกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงนริญญา เลียมกิจสุวรรณ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๑ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงฉันท์สินี ชิดครบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

นายสิรศุภพสิษฐ์ คำภิรานนท์
๑๙/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายธนภัทร เกตุสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ ชำนาญจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายสุธีระ ถนัดไถ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กชายนพรัตน์ ดังพิมาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายสรพัศ ทินปราณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายธนภัทร โชยจอหอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กชายวัศพล ฉาบพิมาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายกิตติพศ นาสมปอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ วงษ์ราชบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กชายสุรเดช แสงสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายปวิช แก้วสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายธวัชชัย รอดมณี
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายปฏิภาน ผลเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายสุวรรณ ม่วงกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายอะชิระ รนากุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชืนยัง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กชายจารุวัฒน์ ไชยไข

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยตะคุ ๑๘//๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายจรัลชัย มีสัตย์ ๑๘//๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายชญานนท์ มาพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คงคาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กชายธีรทัศน์ สุขเอนก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

นางสาวอริสรา กองโตกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐

นางสาวคณิตา สมจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

นางสาวณัฏฐณิชชา หอมประพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

นางสาวกรพินธุ์ สนิทบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

นางสาวจตุราภรณ์ ฝายครบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

นางสาวพิมพิลา ผลสง่า
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพย์กระโทก
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ บุญชู
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา นุกาศรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงชวารินทร์ เสกลำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงอรทัย ทำบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทร์เรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงรมณียวรรณ ประสิทธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงทักษิณา แก้วม่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงสิริยากร นัวกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา แก้วพินิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ หญิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงปณิตา ครอบกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงเกสร จอมเกาะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงสุวะธิดา รวมศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงพานทอง พงษ์สะเดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงธิดา สาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงพรรณนิภา เจิมกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา จันสนิท
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ แสงนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงปภาดา วิเศษศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงอารยา จิตสม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงฐิตาพร โคสมบูรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงปยารัตน์ บุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงสิรดา เกาะกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงศิริยากร แรดสันเทียะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายนันทพงศ์ พรมอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนโคตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายวีรภัทร ภาษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายภูริภัทร ศรีงามเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายจรณินทร์ มนตรีโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายสิทธิโชค บุญปก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายธีรธัช พร่องครบุรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายจิธิศักดิ

์

แววกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายธนากร ริดจะโปะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายพงศ์เพชร สระแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายเรืองเดช บัวสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กชายอภิสร พึงครบุรี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กชายธนชัย เตชะทัต
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายพรเทพ แตะกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุวรรณวิบูลย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายรพีภัทร ลายผักแว่น
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ นัดครบุรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายณัฐพล นัดครบุรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายพันกร พันโคกกรวด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายปยะวัฒน์ สมภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายอธิป อุทธวัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายชริน วรกูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายอนุภาพ วิงกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายกิตติพศ โปร่งกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายธนากร ตองกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายอภิชัย คมขำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายสิปปกร โปะสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ ประสมทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ ปุกมะเริง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายวิศรุต ต่ายครบุรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายก้องภพ ชาตรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อภัยศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงพิชญากร ภู่โกสีย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงศศิภา อังกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงธนกาญจน์ สิงห์กลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา คำมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงฑิญาดา ดีด่านค้อ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา เหลืองภิรมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงกชพร รักษากุร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงศิวพร ต่อสกุลเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงชณากาณฑ์ โพธิปาน

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา สมจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงจรรยาทิพย์ เศรฐญาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงกัลยกร แซ่โค้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงปรียาพร เมินกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงณัฐฐิชา จอมทะรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงชาคริยา ดีสำโรง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขอเชือกลาง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงขวัญกมล บุญปก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงจิรภัทร จันนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

นายเพชร เลิศภูมิจิต
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดสมุทรการ สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

นายประสิทธิ

์

รุนกระโทก
๒๔/๐๘/๒๔๙๖

วัดสมุทรการ สมุทรการ  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แอบผักแว่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายเดชอุดมชัย จันทร์อิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายภูชิต พิมพ์กระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ภักดิกระโทก

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

กรึกกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ฮือกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พะยอมใหม่
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงชิดชนก อมกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงปทมา ขุนสำโรง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงปยดา พระพราย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงปยนุช ขวัญแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายปรัชญา หมันกระโทก

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กชายลภน เขียวนัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายวัชรพงค์ ห่ามกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายสรนันท์ วงษ์เชือ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายสุรชัย แซ่กัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายสุรัฐภูมิ ฉอจะโปะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงเกวลี สอนนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงชนาภา เฉือยครบุรี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงชนิตรา มะสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงทิพย์มณี แสนอุบล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงวรัญญา เศียรกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงวิยะนันท์ ทุมฉิมพาลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายปรมินทร์ วงศ์ทวี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายภานุรุจ หอนกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายยุทธภูมิ งามกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายรุ่งเรือง พูนพะไล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายศุภกฤต ริมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

นายภราดร แย้มชะยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงมัจฉิมา อุ่นกระโทก
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

นางสาวสุภาวี ฉวีหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

นายธนากร ฉัตรกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

นางสาวจณิสตา เสียมกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

นางสาวศศิณา อ้อมทองหลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

นายพิสิษฐ์ เพียงโนนดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

นางสาวสุฑามาศ แคภูเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

นายสมเกียรติ ชาน้อย
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายกฤษดา นนมุลตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายจักรกฤษ แสงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงดวงแก้ว นนท์ศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงธิติมา จันตาคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงนาวา ท้าวธงชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงนิภาพร ทรัพย์เขต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงพิชญา แผลงสะกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงภาวิตา สุนทรนันท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงยศวดี แสนสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายรชานนท์ ธาตุจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายวาทิตย์ วงศ์สิงขัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ โทนะชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายศรราม ยิมจู

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายศิริชัย ชุ่มสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงสายธาร ศรีสุภาพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายสุภวัฒน์ รัตนปนตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายอิปราฮิม เคลือวัลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา มีประทีป

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ ใบโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คงอินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา อุทกัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงจิตรวรรณ จักรพัฒน์แก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายธนา แนมสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายนิรันดร เทียนแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงปณิตา ตาลหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายพสุธร เผือกเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พานิชกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา วงสายันต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ยิมจันทึก

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงอุ้มทอง เพ็งเอือพันธุ์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายพงษ์เพชร คุ้มสุภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงยุพาพร ชอบธรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงสิริพร ทองระย้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายสุภวัติ ชัยหา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กชายคชพัฒน์ บุญเกิด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ใจเอือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายจิรายุส จงรวมกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงชญาดา ด่านนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายชนะศักดิ

์

ภูยาทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กชายชยวานันท์ เนตรสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายญาณกร สังขกูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยังเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายดุษฎี ฤทธิพะเนา

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายธนศร สามขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายธวัชชัย สุระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงธิดา เยียมจะบก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงนำบุตร ขมสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘
เด็กหญิงประกายมาศ

จิระสิทธิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สุภาเทียน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงปยนันท์ ศรีริศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงปุญญรัตน์ สุภาเพียร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ นุชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงพรชิตา บัวอุบล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กชายพิบูลย์ วงษ์เขียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สะท้าน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายรัชพล พงษ์โพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สงบถ้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงวรชภา ถัดเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายวรานนท์ ศรีบท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายวัชรพล มหาชน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑
เด็กหญิงวิศัลย์ศยาพร

นันทโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายสราวุธ เทินสระเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงสลิษา จักรพล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงอนัญพร เข็มอนุสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายอนุชา ชำนาญปรุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา เปลืองทุกข์

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงอารยา บุญทรง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฉันทะศิริวิศาล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ จิตรซือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายทาวัญ ใสศรีสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายธนบูรณ์ จันทร์เถือน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายธวัธชัย แสงเพ็ชร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงปทมา ขอพึงกลาง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทองดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายวีระเษม สุขพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายศรัณยู อ่อนช้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายสิริมงคล ส่งศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายกฤตกานต์ บุญทรง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงคีตภัทร มีเทียง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายณภัทร โพธิบุญรอด

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายประกิจชัย บุญนันทนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายภาคภูมิ หวินทะวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสงเพ็ชร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายวชิระ สะท้าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงวรฤทัย พุ่มพนม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงสุณิตา สะอาดเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ พานิชนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงสุธิชา ศรีสมบัติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงเมธินี วงษ์เขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กชายกล้าหาญ นพรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายชนะพลชัย โพธิจักร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กชายญาณธร ไพฑูรย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงณพัชรธลินค์ ปนทองคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายณัฐดนัย เล็กสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายปวินท์ ศรแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กชายรัตตพล อังกุลดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงวรรณภา เลียบฮวด

๊

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงสุรีพร พูลชะโก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กชายอธิชา รอดหลง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายอภิชาติ เชือไชย

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายเจนณรงค์ แซมเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

นางสาวกนกสิริ ศรีเสนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงขวัญสุดา เดชารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กชายคมสัน ไปแดน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงณภัทร ทุติสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กชายณัฏฐกูล รัศมีพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวลิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวงดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงณิชา สุขสมัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕ เด็กชายตระกูลก้องเกียรติ

ประกอบผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายทัตพล เชียรโคกกรวด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ พะยุงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายธรรมนูญ ดาซุย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงบุปผชาติ คล้ายแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไวว่อง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงพิภัทรตรา สมจินดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ตรีมุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงวรัญญา แก้วจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงวาสนา จิรุบาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายสหรัฐ แย้มจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรียา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา สวาสดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงสุทัตตา นวลออ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา แสนประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กชายอนุชิต ประกอบผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิระหงษ์

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงเอวิตรา ด้วงมหาสอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ พุ่มนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายจารุศร วงนรินธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงจิดาภา แช่มโนนไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายจิตติชัย ติมนตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงตะวันฉาย ภูก้านก่อง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงธัญญาพร ปาสายออ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาสนะทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงนภัสกร แก้ววันที
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงนฤมล สมานสินธุ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงนันทิดา ดวงศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กชายพงษ์ศกร โชตินอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายพชรพล แจ้งกลีบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายพีรพงษ์ ดีจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงภัชรีพรณ์ เก่าจอหอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

อ้วนสอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายรวีชัย ทวดจันทึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงศศิมา หวายสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กชายสหรัฐ แสงสุรีย์เนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงอริศรา โพธิสุวรรณ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายอัธกร มนปาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงเกศริน เกศดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงโชติมณี พรมดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ หาญทองหลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงกฤษณา ซุนเฮงกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายจตุพล เบญจเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

สนห้วยไพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ทุติสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงปณฑิตา คำปูน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายพีรพล หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงภิรญา เกตุอินทรีย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กชายภูมิพงษ์ ทิพย์ภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ นูสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายรัชตะ เครือบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายวิชา สว่างศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงศิวิไล กตัญู
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายเดชอิสรา เดชารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ศรีมะเริง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายเพชรวุธ สว่างศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขึมสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายขจรวิทย์ พงษ์สาลี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงญาดา นาเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงณหฤทัย ทุติสูงเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงทรงภรณ์ ศรีวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงทิชา แก้วอนุกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กชายนิติพงษ์ สุทธิมานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘
เด็กหญิงประกายทิพย์

ศรีวัฒนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

นายปรัชญา หินหาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กชายพีรพล พรมพรศิริ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงภัครมัย หวังอาษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายภูมิรินทร์ นูสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กชายยุทธการ กลัดกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงวรรณฤดี ดวงกระจาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงวรารัตน์ แถวหมืนไวย

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงวาสนา สนห้วยไพร
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงวาสนา โตจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงวิภาวดี วงค์สำราญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ มงคลสาตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายสงกรานต์ มาตจุฬา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงอภิสรา คานกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงอริยา สงนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงอุดมเพ็ญ พิมพ์มะที
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา พะยุงแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงโญฐกานต์ จงห่อกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายกฤษดา ชูศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายจักรภพ ไกรสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงชนัญชิดา ชูศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงญาตาวี บุญเรืองโรจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพกสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายบวรภัค มีชาวนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงปารวี มาดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายปยะฉัตร ชูศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายพรชัย คันธา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายรัชภูมิ ประสงค์พันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา สุขเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี โรจน์พิบูลย์พันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายเจนวิชญ์ ศรอินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กชายโชคอนันต์ ใสพร้าว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ธรรมมงคล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กชายไชยวัฒน์ สุริวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงชญาดา จันทร์นอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงนำค้าง โอ่งกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงบุณยนุช ชูแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายประกาศิต สาลาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงปรารถนา ขอนวนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายปลืมปติ

้

วงษ์จักษุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงพนิดา ปลืมใจ

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายพรชัย มวลชัยภูมิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงรัตนาวดี คันธะจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์มณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงอลิษา ปานเมฆ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายธนพล บุญวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆหมอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงมุทิตา นิจจอหอ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายยุทธชัย ประสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงวันทนา ชัยรัตนแสงเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กชายวิทวัฒน์ ดาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงสุปราณี สวัสดีแดง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กชายโพธิวัฒน์ โพธิสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัด จันทรพรหม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงกัลยกร พยับเดช
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดจันทึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงณัชชา สินขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายณัฐพล ตาสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายนัฐกานต์ สอนจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงนันทัชพร จันเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายนิติศักดิ

์

อุ่นสมัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายนิติเทพ อุ่นสมัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงนิธิชญา พลจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงปภาดา จิวจันทึก

๋

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

วงพา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงปรายฝน บัวศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายปราโมทย์ กุลพิมาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายปาริวัตร ระยับศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงพิยดา บาทกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายมนตกานต์ ด้วงเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ หงิมสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงลักขณา สายขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายศุภณัฐ สังฮ้อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงสิรินารถ เปรียมพิมาย

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลสีขาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา แจ้งแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงอรปรียา โฉมหน้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงอัญชิสา หาสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงจิรวรรณ ก้อนจันทึก
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงชลิตา เกิดสูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงญาณิศา สังเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ จรโคกกรวด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายธีระวัฒน์ รักษาทรัพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายกัณฐกะ รัตนกาญจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ชาติผักแว่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายพชร นานวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงพรรณธิวา กมลพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ดาว คำคูณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายมานพ หุมอาจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงวณิดา แสงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายวัฒฑวุฒิ ด้วงเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จิวจันทึก

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ หมวกสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงเคลือวัลย์ ชนะกิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายกฤษฎา แย้มกลีบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายครรชิต อดุลกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ วิลัยแลง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ คำสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายฐานันดร หมายกรกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขโรจน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายนัฐพงษ์ มุ่งชมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายนันธิชัยษ์ สมพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กชายปรมินทร์ สงวนศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงปานิดา ปนดอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายพีรพันธุ์ พรมมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กชายพีระพัฒน์ จงท่องกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายภัทรพงศ์ จันพรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงมนทิลาไล เข็มทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายยุทธพงษ์ เมฆหมอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสาร์วงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายวุฒิชัย สาโรจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงศิรภัสสร กลมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงสุทธาวิณี เทียมไชย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายสุรเสกข์ สุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงอนิศรา กุลดิลก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปนทิม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กชายอมรเทพ วารี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงอรนภา บุญมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงอริสรา สมบัติศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงอัจฉรา ชูชีวา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงเพ็ชรชมพู ติณณ์มงคลชนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงเอ๋ ทองดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายโชคดี เศษจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายไตรภพ มุ่งเครือกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายการิน ถ่ายสูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ ดำดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงนรินทร์ พุ่มทับทิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กชายพงศ์นภัค ศรีสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงฟางาม สิงห์กระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงวรินทร์ พุ่มทับทิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายอมรพันธ์ ปนประยูร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงอศิตา ดีพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงอาภัสรา เสงียมศักดิ

่ ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงณิชารีย์ เจริญจิตต์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายภูริภัทร นากลาง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กชายธีรพงษ์ ชวนขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายราวัลย์ ใบแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายวันชัย ขอห้อมกลาง
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินทรกานอน
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงกัลยาณี วีระชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงโสภิตนภา โตนกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองรัมย์
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงศศิธร แก้วยอดลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงสรินรัตน์ กาดสำโรง
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงสิริอุษา ขวัญดำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงสุนารี ศิริสุข
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงวนันดา จิตจันทึก
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงลลินดา กลันวารินทร์

่

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงพาสิตา พึงสุข

่

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐ เด็กหญิงประกายกาญจน์

โชติวิวัฒน์กิจ
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ รัตนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงนันณภัทร สุวรรณเภสัช
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายทักษ์ดนัย สายบัว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กชายณัฐพล สือขุนทด
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กชายทัศนัย มิงคำมี

่

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ มาตย์คำ
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงชลลดา แสพลกรัง
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนประเสริฐ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงชาลิสา สวัสดีแดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ ไทยวุฒิวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงดารากุล สงวนศักดิ

์

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงนาริษา ประยูรหงษ์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงนิตยา ดงขาว
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ดวงใจแก้วมณี
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใสแก้ว
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงสุนิสา พรหมสุวรรณ์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุกใส
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงอรประภา หอมกระแจะ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงอริษรา กลินโคกกรวด

่

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงสุนิตา ขันธวิจารณ์
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงพรพนา มาระกอน ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงกรชกร ชายกระโทก
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายสิทธิพล ฤทธิเดช

์

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงขวัญเรือน อิวจันทึก

้

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงดวงพร อุดรทักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีถา
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงรวิวรรณ เหงียมสูงเนิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริพิลา
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กชายธีรภัทร บัวเชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงคริษฐา ชาญนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงปยธิดา ขิขุนทด ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ต้นแก้ว
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงวรรณภา น้อมสูงเนิน
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายจักรพงษ์ ชิดมเริง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายณรงธร ปยบุตร
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กชายณัฐกานต์ จุดอน
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายธนราชันย์ กวินเกรียงไกร ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ฉันงูเหลือม
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายภัทรพงษ์ อิมแย้ม

่

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายภูมินทร์ มุ่งเครือกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กชายรังสฤษฏ์ ราชจำปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายวรรณชัย ดอนนอก ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กชายสงวนชัย ใหญ่นอก
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายสมเดช สาครสิทธิ

์

๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงชรินลดา เสงียมงาม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงชลนิภา ก้อนสูงเนิน
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงณัฐพร ถัวกระโทก

่

๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงธนพร ครัวนอก
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงนาเดีย นันติชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงปนัดดา งามจันอัด
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงพรพรหม ต่อมกระโทก
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จูมแพง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงวิไลพร ปกนอก
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงอรกัญญา ช้อยประเสริฐ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงสรินธร สังสัญชาติ
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คล้าปลังกลาง

่

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

นายจักรรินทร์ บังคับการ
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายตะวัน รัตนนอก ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

นายภูวดล ปกกะโถ
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายสงกรานต์ รุ่งเรือง
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

นายอรรถชัย ศิริจันทร์
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

นายนิติพล หวังช่วยกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงนาตยา ลาภประดิษฐ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา ดำดอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

นางสาวพุทธรักษา ไชยชนะ ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

นางสาววรรณษา บุญบำรุง ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

นางสาวสุภาพร แซ่ตัง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ อังกุลดี
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

นางสาวอรอนงค์ สุทัน
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

นางสาวอาทิตยา อินทรจักร ๙/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

นายเกรียงไกร จ่ากลาง
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

นายฉัตรมงคล มาดี
๑๙/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

นายบัญชา ทองเถาว์
๓๐/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

นายธรรมวัฒน์ เพ็ชรเสนา
๒๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ขุนหีต
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายวรวงศ์ ขวัญดำ
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงกิตติญา พรหมจันทร์
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงทิพากร สู้เหิม ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงประภัสรา ราศี
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงกรรณิกา แสงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายกฤษฎา สุขขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงณัฎฐนิชา รัตนวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายธงชัย ศรีอรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายธาม ศรอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ตุ่นแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายนักรบ สว่างศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ตุ่นแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงปณิตา อิมจันทึก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ วอสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงภัณฑิรา ชาญสำโรง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงวริศรา สงัดศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงวศินี สุขกำปง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงวันวิสา แก้วพวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงวิมลศิริ พรมเมตตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จอกพุดซา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กชายศุภโชค ทองสุขนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กชายสรศักดิ

์

มากพูน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงสุนิษา ไม่หวัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กชายอรุณศักดิ

์

นาคนาคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงโสภิตนภา เตชะอัศวรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กชายกฤษณะ รัตนวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงกุลรัตน์ กันทวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา นกแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล ประพิณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายณัฐพล แก่นบุปผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงดวงพร บุญรักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เดชใหม่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงนิตยา รอดจุ้ย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงนีราภา ปลืมกลาง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายบัญชา ชาวไร่
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายบุญชัย เผือกจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายปฐมพงษ์ ปานโคกกรวด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงประกายดาว สนธยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงปริฉัตร โพธินคร

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กชายพงษ์ศธร สร้อยทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แค่มจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงรัตนา เอกจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงรัตนา ไกรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงวนิดา เหล็กสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงวันวิสา บวชสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายศิววงษ์ ศรีหาวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงสายธาร แก้วรักษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายสิทธิโชค กลุ่มโคกกรวด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ เจริญศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กชายเศรษฐ์กานต์ แสนมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายกิตติ เหล็กสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายทิวา แก้วสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายธนภพ ตรีสัตย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กชายบูรพา เยียมสันเทียะ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงปริศนา บุศดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กชายปรเมธ พงค์สุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กชายปรเมศวร์ ชาญนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงปวเรศร์ นาดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ เผือดจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ ตาพัว

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พลจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กชายภาณุรักษ์ บ่อเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กชายภูวดล นกโนรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แย้มทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

นายจักกริช กินกิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ บวชสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายตุลากาญจน์ เตยโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงนุสรา สาริกา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายพัชรินท์ สุพรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงภาริกา หาญสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงยุวดี ศรีทองเติม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีโย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กชายอังคาร ตันประภัศสร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายเปรมชัย ฤกษ์ตระกูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายกฤษณัย กูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กชายเขตศักดิ

์

ท้าวไธสงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กชายคมสัน กะมล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กชายจักรกรี บัวบานศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ คำเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

พวงพิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แดงโสภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายธนากร เทพสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายธันวา ปกการะเน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายปธานิน ปลังประมูล

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายมงคล กุลหอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กชายวัชระกร ชินนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กชายวุฒินันท์ บุญมาก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายศิวกร วัฒนากลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กชายสราวุธ แก้วสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กชายส่องแสง ยิงนอก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กชายสุรพัศ ทองจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายอนุชา วิเศษวุฒิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายอิทธิพล กิติวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สีชมชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงกาญจนา ลองจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงกานต์รวี อินตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงญานพัสก์ เกลียงจิตแผ้ว

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงฐิติมาพร ปวงสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงณัฐพร เสามัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ทองย้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงปฏิพร ขมสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงพจณิชา ดุจดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงพัชรี แสงฉาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทุมพัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงสิริกัญญา ทุมวันนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงสิริยากร แสงดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศักดิกัณหา

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา ภูละมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ จอมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายธงชัย พิมพ์หล่อ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงจันทิราภรณ์ ปุยะติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กชายจิตรกรณ์ จงกล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

จอมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงฟารีดา ถือโชค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กชายอนุชา ทุยยะค่าย

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายโทนีสมชาย

่

กราเวอลาท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔
เด็กหญิงณัชรินทร์รัตน์

ทิพย์แสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายจีระพัฒน์ มีอุดร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

นายรุ่งเรือง แก้วมะวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

นายจีรพัฒน์ พลไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

นายวีรวุฒิ บุญงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร ทองไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

นายกานต์ชนก หมันนึก

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

นายพัลลภ สาประโคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

นางสาวศิริวรรณา โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓

นางสาวจิราภรณ์ กุ่มจันทึก
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

นางสาวชฎารัตน์ สุพร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

นางสาวรัตติกาล พ่วงแพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

นางสาวลลิตา จันทริมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

นางสาววรรณิษา ดุจดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

นางสาววิสุดารัตน์ คงศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

นางสาวสโรชา เชือสายสิทธิ

้ ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

นางสาวอารียา สายกระแทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

นายภาณุมาศ กล้าหาญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

นายพลวัต อำพันธุ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

นายฤกษ์ดี แฝงด่านกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

นายณัฐพล แจ่มจ้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

นายธรรมรักษ์ ชัยวัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

นายทศพล หมายเกียวกลาง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

นางสาวพิมพ์ชนก ลำภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

นางสาวสุกัญญา ศรมณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

นางสาวอาทิตยา ชาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

นางสาวพรทิพย์ภา ภามีศรีสงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

นางสาวภัทรารีน่า พรมจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

นางสาวนภัสสร นำใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

นางสาวทาขวัญ เปนรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

นางสาวนิสา สายเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

นายกฤษฎา แปงสอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

นายสุริยา สองเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

นายรุจน์ศรันย์ภักดิ

์

สมานมิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

นายเอนก พากเพียร
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

นางสาวชมพูนุช จุลทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงกาญจนา ชฎารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายจ๋อม บุญธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายณัฐกรณ์ ก้อนเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉัตรเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา อินทร์จำลอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายทักสัน บุญกันยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายธนโชค งามมาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายธนโชติ พาหุพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงธิญาดา พิมพาเรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายนาธาน ปราณศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงนำหอม ไทยใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายบูรพา เซ็นกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กชายปรัชญา พรมสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายพงศพัศ บุญกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายพงศ์ศกรณ์ แก้วคำใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายพันแสง วงษ์ศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายวชิรปราการ ทองเบญจะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงศศิวิมน หัสนัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายศักรินทร์ ชินนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สุขประเสริฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หล้าปอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายสิทธิโชค เล่าอุย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ยิมลำใย

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงอติกานต์ เสียนดร

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงอัญธิชา กมลกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงอิงอร กลิงกลำ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงโยษิตา เลิศสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กชายภารดร ทรงไตรย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายวรัญู องอาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงศุภธิดา กลินบุบผา

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กชายอนุชา เสวาภพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญโสภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กชายเอกลักษณ์ แนบกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชินนอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

นางสาวณิชชา ศรีศิริ
๑๓/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

นางสาวสาวิตรี เทศจันทึก ๓/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

นางสาวสุนา สาแก้ว
๑๙/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายกฤษณะ
ดอกกระทุ่มกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กชายกฤษณะ หมวดทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

เนืองละออ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงนัฐฐินันท์ เหล่าทะนนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายปติหาร มีกฤษ์ใหญ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน ขันคง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายภคพงษ์ สมอยู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายวราเมธ แก้วใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงวลัยวรรณ งามผ่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงศศิกานย์ โมพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี สำเนียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงอรสา ปนเย็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา ปนเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงอารียา ทองศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เฉลิมทวี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงเคียงฟา ตันสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายโกมินทร์ มีเทียง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงกานดา วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงชนาพร มาดาโต
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายธนธรณ์ สุกรแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ เรดสันเทียะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายมงคล ศรีงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายสุรธรรม เปรมผล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงอภัสรา ถ่ายสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงอรวี สิทธิวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายพรชัย เรียวแรง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กชายพุทธชาติ ช่วยแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายมงคล อยู่แดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายวรพล เต็งอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายศิระศักดิ

์

ชูศรีจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงสุธิดา พินนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายอชิระ สีวังนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงจารุมน สารยศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเถือน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงณัฐนรี ประดิษฐ์สุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงดาว ไทยใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงธัญธร โต๊ะทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงบุณยกร ทำนาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เทียงกระโทก

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงปญญาพร จากกุลชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายพงศกร ผาสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงวิชิตา ทิพย์ศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงวีนัส เนินขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงสิริจันทร์ เหลือสืบชาติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขอสินกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงส้ม นายก้อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายอภิชิต ตาสามเวียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงอรทัย หงษ์ศรีจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงอัยรา ทองนอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงเพชรมณี แก้วกล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ อาสาจิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงแก้วมณี วิลัยพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงขวัญ คำแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายคมสัน ตาลก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายธนบูรณ์ โพธิเพียร

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายธานินทร์ ศรีสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายประวิทย์ สว่างชม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กชายล่า ตาสาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายอนุชา มุ่งรวยกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายอนุชา เมืองขวา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายอิฐษเรศ ทองทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงกัลธิมา ชลวานิช
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พะยอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงชลธิชา เม้าขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กชายธีระเดช สินงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายนพดล ขุนฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายภากร จันทร์นำสระ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ ช่วยจันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายจรัญ ขันโททอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ประคองเก็บ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ พรมจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ ดอกกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายปภังกร ทองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงปณณพร พูนสวาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงพีรดา คิดเห็น
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายมังกร ปาทองหลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายวรพล ผดุงกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายวุฒิไกร วงษ์การ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ บูราณศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายอิศรา อัศจรรย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายจักรภัทร กรอบสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สังวัฒยาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายตุลธร เทพโสภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายนภัส แก่งหนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายสุทธิพล แก่นกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายนพการณ์ ขันทะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สรรพสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗
เด็กหญิงกนิษฐาภรณ์ งามนัก

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายกิตติกานต์ เจ็กจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดมณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รักษาชอบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายชลธี ชนะสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายชัยมงคล ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มากวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กชายณัณฐวัฒณ์ สาขุนทด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๕ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายธีระพงศ์ หลงพิมาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายนนทกร โพธิทัย

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุทธิผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายนัฐกานต์ บุตรงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายบัณฑิต ดีโวล์ฟ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายบุญอุ้ม ต้นบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงปลายฝน ศรีหาคลัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายพชร สระจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กชายภัคพล โพธิงาม

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงภัทรี จำปาหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายภูวดล ภาษี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงมยุรี ม่องคำหมืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงวิชิตา วังตะพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พะนิจรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายสรพลฐปกร ศุภรณ์ภานิช
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์สุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายสุทธิกานต์ อุดหนุน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กชายสุทัศ ชาญพุทธ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงสุธิดา นำเจริญกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญหนุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงสุมาภรณ์ ผ่องพรมราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายสุรวัฒน์ โพธิสว่าง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงหทัยชนก ยอดนำคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กชายอรรถพร ใยบัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงอริศรา ทองเสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายอิทธิ กรวดกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ระเบียบโคกสูง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายเดชา พลจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงเมวดี ศรีอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พรมย่อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายโกรา หม่องเด
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กชายกันตภณ พรมมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กชายกิตติ เครืองกลาง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กชายจิรภัทร อำตำงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริวัฒนกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายณริณธุ์ ภู่ริศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายณัฐนันท์ จันพรมมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กชายณัฐพล สุมาลัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายธนธร รักสัตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายนนทชัย สารพานิช
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงนันทินี เปลียนอินทร์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงบุญญาภา สีเหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กชายประเสริฐ บุปผาชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายปรีชา ถาหล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงปวิตรา เครือภูเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กชายยุทธนา แค่มจันทึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายวีระพล อารีย์รักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายสุเมธร์ เย็นไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงกมลมาลย์ ก้อนสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

นายกฤติเดช สีเหลือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายกิจมงคล ปยะพันธุ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงกุลิสรา กลัดสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงขณิษฐา โพธิอุทัย

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงฐิติมา เหิดขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กชายธนวันต์ วันโสภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายธนากร ต่อสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กชายธารา สุวรรณไตรย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายนครินทร์ จิระวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายนพดล เต็มส้ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงนิกาย สุทโธ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

นายปรเมศร์ ประดิษฐ์ถาวร
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงปวริศา นาเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงพนิดา ราสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ว่องธัญญากรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงวรรณนิศา มันใจดี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงสังข์ มุ่งพิมาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรพรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กชายอังกฤษ วังตะพันธุ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงอารียา เกิดมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หริพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อภิวันท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีหิรัญพัลลภ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กชายกฤติพงษ์ แก้วจินดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายกฤษนันท์ สีสด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

วงศ์จิตไพฑูรย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงกัญญากร สดโคกกรวด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายกิตติภูมิ รุจิสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงกุลิสรา เจริญปณชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงคริษฐา มงคลสาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงคานาอัน พรมจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงจันทกานต์ กสิกรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กชายจิตรภานุ ศรีระทัต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงจิรประภา สังศิลปเวช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กชายจีรเกียรติ จันทร์รุ่งเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายชญานนท์ อินทชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กชายชนาธิป สุวรรณสกุลธร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทรรพนันทน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายชินภัทร กลางสอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คำหล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงณัฐนิชา นุชพรมราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ฉิมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายตุลา แก้วพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงธนกมล คงโนนกอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กชายธนกฤต เกษรทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กชายธนพล สุดโต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ พวงไธสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กชายธนวิชญ์ อินทศาสตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กชายธนัชชา วิริยางกูร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงธนัชพร สนรักษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงธัญธร อริยเจริญวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงธิมาพร ธงพุดซา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กชายธเนษฐ สินสมบัติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงนริศรา ดีขุนทด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงนวพรรษ พุดขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายนาวา สนธิเณร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  
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นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงนิรชา แสงศาลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงบุญยิษา วิเชียรรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กชายปฎิกรณ์ วงษ์แสนเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงปฏิมากร ซินโซ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กชายประภวิษณุ์ ชูมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงปราณชนก ศุภกิจวัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กชายปญญา แก้วทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงปญญากร ไพโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงปนรพี ทรัพย์เรืองโรจน์
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงปุณยนุช สงวนจิตต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กชายพบธรรม คำมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงพรพิมล บำรุงเขต
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กชายพันธวัช คำลอย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงพิชชิตา ฟนชมภู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พันธุมิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กชายพีระชานนท์ แจ่มจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงฟาพราว บุญนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กชายภควัต ยอดจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ปราณีตพลกรัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กชายภูวนาท ยอดปน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไกรทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร สมวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กชายรณกร โมสลุด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กชายฤทธน สีแปง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงวรพัชมล แสนคุณเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงวรีพร นามพงศ์ธร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กชายวัชรพล พนาสันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ฤทธิรุดเร่งพล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พลอยงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กชายศุภรักษ์ชัย จงสดับกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายสิรดนัย รัตนนิสสัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แจ้งมงคล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ภุมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงอธิชา วลสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กชายอนันตา สินธนมงคลกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายอนันธชัย โสภีผ่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงอภิญญา แสงจรัส
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงอริสรา อนันตริยะทรัพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงอรุโณทัย โพสาวัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายเรืองชัย เอกพิสิษฐ์กร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงกนกพร ถือวุธ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมลฑา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กชายกานต์ดนัย ประสพหมู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา อุ่นเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูเกาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายฉัตรชัย อาจหาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายชาคริต ท่วมนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

นายชานนท์ วงษ์พจนีย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงชุลีพร เราท่าช้าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กชายฑิฆัมพร ทับทิมดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา โสลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กชายธงชัย พินนาขิเลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายธนกฤต ทองระอา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงธนธรณ์ คงมะกลำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายธนภัทร เฉือยกลาง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายธนภูมิ เฉือยกลาง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กชายธนาวุฒิ ไชยดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทวีศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงธิติประภา คงผึง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายธีรชาติ ยอดยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายนฤเบศร์ ปุยขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ปุยขุนทด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงนิพาดา ประณีศร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงนิษา ทองชาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กชายปภพ ธงไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กชายประพจน์ แขนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงปาณิศา สีนารอด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กชายพงศกร กาวนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กชายพงศธร ถาจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายพลกฤต คุณรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๐ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายพลกฤต สังข์รักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กชายพลภูมิ ปกษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กชายพาทิศ แค่มจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายพิชาภพ ใบสนธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กชายพีรพล รัตนวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงพุทธศาสตร์ พุ่มพันธุ์วงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ การรืนศรี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงรัชฏา สยามนต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล สีเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา รืนพิทักษ์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงลัดดา จะทอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงวรรณิดา เจียตัก

้ ๊

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงวารีย์ พิมภู
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงวิราสินี เครือบนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กชายวีระเดช ปนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายศิริโรจน์ ศรีอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายสหวุฒิ พันรักษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงสิราวดี อินแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงสุพิชชา จงจิตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงสุภาพร พูนปรุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กชายอนรรฆ โชติสาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑

นางสาวอนัญญา คุณวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กชายอนันต์ชัย ด้วงตะกัว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กชายอนิรุทธิ

์

เจียวรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยหมากหญ้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงอภิญญา เพชรสงคราม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กชายอรรถพล โนนคำพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กชายอรุณ ศรีแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ช่วยงาน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายอิสระ นรินทร์วงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กชายสมมาศ พรหมเสนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายสรรพสวัสดิ

์

ศรีบำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายสิทธิกร จงจิตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ แซ่ลิม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสวก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กชายสุทธิชัย พรหมสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงสุนิษา พรหมจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา จีนโน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงสุพัชณี อาจผักปง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายอณุภา เยียมสูงเนิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายอนุชัย โทเกาะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงอรปรียา ซุยทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายอรรคพล อยู่เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงอังคณา แค้มจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔
เด็กหญิงอัฑฒ์ฐิติกานต์

ถิรวัฒน์เวชน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายอัมรินทร์ ทองสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กชายเกริกเกียรติ มุกแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กชายไพฑูรย์ เหียดขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายชัยชนะ กาวิละ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์พจนีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงณัฐริกา พลดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กชายธนกฤต พลจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายนวพล พุ่มเทศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กชายนิทรรษ ศิริวัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

นายบูรพา ดอกรักกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

นายยุรนันท์ หอมหวล
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กชายรังสี จอนสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กชายวรินทร โพธิชัย

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงวันทนีย์ ทานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

นายวิทวัส อุตน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายสืบสกุล สาตี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กชายสุชานนท์ บุดดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กชายอนุภัทร ทำดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

ชูเกาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายกฤษณ พูลลาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงกัลยา มิงมูล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงกิตติยาพร เศษปรุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงขวัญมาดา เดชดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงขัตติยาธร ชนบท
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๒ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กชายขุนพล ภูอยู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายคทาวุธ พิมอุบล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จงปลูกกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หวังปรุงกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กชายชวกร สายเสนาะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงชาลิสา บุญมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายชินวัตร โอนสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ พงศ์เพชรอมร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กชายฐิติพล โข่จันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงณริสสา แดงจันทึก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สายวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายตะวัน เกิดโนนลาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กชายทัศน์พล ไชยจางวาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงทิพปภา ลีบุญญะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายธนกฤต จุฑาวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายธนวิน ครามภู
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงธนัญญา ลัดดางาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กชายธวัชชัย กรงรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กอหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กชายธีณกร สองคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงธีรดา เจ๊กจันทึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายธีรภัทร โนนสวรรค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงนัชชา ยงกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายนันทกรณ์ พันธ์ไม้สี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงนำฝน โพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายบดินทร์ พลอยกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กชายปรวัฒน์ เกือกแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงปรียาพร คัมภิรานนท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายปาราเมศ รุ่งสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กชายปร์ติ นาคพัฒ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พิมพ์วิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงพรพิมล ชุ่มสุคันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงพรรณนิภา พินขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงพรศิริ ท่อนพุดซา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงพัชรัตน์ บุญเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงพัชราภา ฉลองกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กชายพันธวีร์ วิไลจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงพิชาภา ทิพย์เทียมรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ หงษ์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายพีรพล ชัยพฤกษ์ไพรวัน
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กชายภูบดินทร์ ปลืมจิตต์

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร สือวงษ์ประยูร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงม่อนแก้ว โพธิสุนทร

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงรัตนาพร คณาโรจน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงลักษิกา นามเชียงใต้
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ด้วงบัว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงวิภาดา ชัยศิรินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ โปยกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายศรัญู เกยพุทรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงศิรินุช เครือสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงศุภนันท์ ลัดดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงสมัชญา มาตรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงสรัณญา ถินสุวรรณ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงสรานนท์ แสงเปล่งปลัง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กชายสราวุธ มืดคุ้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงสาวินี กลมจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงอารดา ลัทธิสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงอำมราพร เขือนโคกสูง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงอินทุอร แท่งทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา สมมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายเริงชล เริงจิตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงเสาวภา กลีบกลางดอน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายเอกลักษณ์ จินดามณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายโทมีนิจ แซงเคอร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงโยษิตา ขวัญธรรมชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายไปรยา ศรีโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายกฤษกร สารเถือนแก้ว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายคุณานนท์ เกตุพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ พุ่มพวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายจิรายุ นาคา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๔ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กชายชาตรี ยิงยงค์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กชายธีรยุทธ ทรงเล็กสิงห์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายธีรวัต เศษเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กชายธีรเดช คำมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายนำโชค คงครองสมัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงปดิวรดา ศรีฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กชายปยะโชติ ร่วมสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายปุณยวีร์ มีพะเนาว์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เคลือบนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กชายภัทรพล งามผ่องใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กชายภูธเนศ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กชายภูริกานต์ หงษ์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายวรรณชนะชัย
เงินนอก

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กชายวรวิทย์ วงษายาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กชายศรชัย รันทุมมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงศิริพร ศรีประไพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กชายศิวะโรจน์ เสือดำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กชายสหรัฐ แย้มใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงสุพัตตรา มาหิรัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายอดิศร สิงห์คาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายอนวัฒน์ เขียวแพง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กชายเดวิด กฤษดา
ฮันเตอร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงแพรวา กรอบกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

นายกริษณุ ปุณฑริกกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายกอบชัย ศิริบำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงกัณฐิตา

์

หาญสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงกัลยกร บุญโต
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พลจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงชิดชนก กาญจนนพวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายณัชพล วิชาโคตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงณัฐวีร์ ก้อยกิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายธัญนพ ลาจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ไทยโคกสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กชายประธาน ฆ้องเหล็ก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

ศรประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กชายพงษ์นเรศ แซ่แต้
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายพชร ปาสารักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายพันธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ภูมิวิลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ ฟรอมไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วแซมชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายสิทธิโชค เอ็นดู
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงสุชาดา กรวดกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กชายอนุวัต ฮวดจันทึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงเกษกนก พอกกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณาโค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงฉัตรริตา กลินศิริ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงชลธิชา ล่องลม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงชลธิชา เอียนไธสง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กชายชลธี บริบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กชายชาญชัย แตปู
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงญาณิศา ฝอดสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กชายฐิติพงศ์ สุภะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สระศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กชายณัฐวัตร รัตนาภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งครอบกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงธนาสวัสดิ

่ ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กชายตะวัน โพธิสันเทียะ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ หวังไกล้กลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กชายธนา ดีแปลง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ เพชรจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนชำนิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กชายนพรัตน์ ไววรนารถ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ จันทุมมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงนันทัชพร ปานคล้าย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงบุญยานุช ขอมีกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงปพรหทัย สินทรัพย์สมาสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กชายประพัฒน์ ละอองศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายพัชรพล เพียสังกะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๖ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงพัชรี แจ้งแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กชายพีระเทพ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายภูริทัต จีนกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สาระวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงวรรณนุชรวี พระพายสำโรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายวรากรณ์ เครือกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงวีรวรรณ เสียวนาเพ็ญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายศักดิดา

์

เทพศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กชายศุภกฤต รามอะเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขอใบกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงสุชาดา เฉือยมะเริง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาญจังหรีด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายอนุศักดิ

์

มะยมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กชายอัตรพล สินทรัพย์สมาสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงเกวลิน อินสวรรค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายเจตษฎา ตันขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กชายเบญจพล สินทรัพย์สมาสุข
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงเปรมฤดี รวยสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กชายกษิดิศ ห้าพุทรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กชายกิตติกานต์ ภูบานชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

นายกิตติธัช พงษ์ดนตรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา กาจันทึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงฉัตรศิริ ยีสุ่น

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กชายชญานนท์ ชาญสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กชายชาญชัย กอหญ้ากลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายชุษณะ บูรณารมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายณครชัย ม่วงพา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญหล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงดวงพร คงปอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายทรงเกียรติ อยู่สุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงทิพย์ประภา ทิพจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายธนบดี เอกโชตินันท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงธนพร ด้วงช้าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายธนัณชัย ทวยเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงธัญชนก มังกรพิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงนันทิตา วรสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กชายปฏิภาณ ดอกม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงปณณพร ศิริมงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ มะปรางค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงพิชชาธร แดงวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กชายพิชิตชัย พอปานกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ดาษจันทึก
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กชายพิเชษฐ์ ปูหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กชายภูวนารถ มาทาจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายภูษณะ บูรณารมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงมัชฌิมา ศรีโคกกรวด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กชายมานพ เผือดจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายมานะ ล้อมจังหรีด
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงวรรณิภา ฆ้องนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงวันทนีย์ หวังไกล้กลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กชายศรายุทธ สุทธิโยชน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แผงนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กชายสุพจน์ โปร่งสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงเกวลิน แก้วจินดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายเจตพล สินทรัพย์สมาสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กชายเจษฎา ทองย้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงแสงทิพย์ เชยโพธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงกาลพลู มาทาจันทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

นางสาวธาวัน ขันสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กชายนวพล แจ่มเกาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ โสภาชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กชายศักดิทวี

์

ศรีปตเนตร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กชายสหภาพ การสมบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

นางสาวสุกัลยา เกษมสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายอนันต์ นนทเกษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยินดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กชายอิทํธิพล จันณรงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กชายอิศเรศ ปรีชาชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายเติมติกร เปาะชนะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กชายเสกสรรค์ ปาทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายกนกพงศ์
โพธิประพาฬทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กชายกษิดิส บุญสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โควินทเศรษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์สุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กชายกิตติโชค รัตนพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงจิดาภา แซ่เล็ก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงชนาภัทร ลิมประยูรวงศ์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ขันตี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงชิดชนก เผ่าเสถียรพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงซาจินดา เนืองบุญมา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ พงศ์ธรสาธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายณพวุฒิ เปยสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา วัลย์มาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กชายณัฐดนัย คล่องกำไร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กชายณัฐภัทร พิริยะภัทรกิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงดาราณี ทอนสูงเนิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กชายดาวิเด อัคควิสตาปาเช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายทวีพล ลุยทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงทิพมาศ เฮสเตอร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ถาวรพัฒนพงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงธีรารัตน์ ยิงวัชรศิริโชติ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายนพรุจ สุวรรณรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ มานิตยกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงนรินี ศรีรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงนันท์ธิชา ธาดาธนานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายนันท์นที ธาดาธนานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงบุษกร ลัดดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงบุษยมาศ ขุนภิรมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กชายปฏิภาณ มุ่งจอมกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงปนิตา ปตติธรรมกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงปภาดา ปาสาวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงประสิตา โชติจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กชายปริญญา ขอยันกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงปรีญาณัฐ เก้าอุดม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรีพรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงปาณิสรา เกิดสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงปยะธิดา รัตนพลที
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงปุณยาพร ผะลิวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กชายพงศกร ลิมปสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงพัชรดา เชือใจ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงพิมลมาศ มีสมมนต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยอดบุรุษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงภาณุมาส บานแย้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงภาพิมล สมศรีอักษรแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงภาวดี แก้วสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ ศรีสรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กชายมณฑล ศรีบุญเกิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงมณฑิตา สวนสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงมิญญาดา ทองศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายรัชภูมิ เนาว์ประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงลัคนา อู๋สูงเนิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กชายวทัญู เนาวบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ไชยทุม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายวรเชษฐ์ กองสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงศรุตยา เขียวหวาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงศศิกร อุดรโสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงสิริกร คำบาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงสิริมนต์ สุบงกช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงสิริยากร แพ่งจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงสุกานดา คนคล่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายสุขุม พลอยครบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายสุทธิภรณ์ ม่วงขวัญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสุธิชา พุ่มวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงสุพรรวิภา เจียระวาป
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงสุภัตตรา เลิศอาชีวะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กชายสุรบดินทร์ สูบกำปง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กชายหัตถชัย รักทะเล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กชายอนรรฆวี มหาผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงอัจจิมา อินทรกำแหง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงอิทธิ ภูมิจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงเกวลิน รชตประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงเกษราภรณ์ คุณวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายืน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงเจนณิตา เพ็งขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กชายเตชิต โพธิตะกูล

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กชายเตชินท์ ประพันธ์วัฒนะ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กชายเทวา ขะวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงเพชรอำไพ ขอรสกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงเสาวภาพ สุขยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กชายเอกณัฐ หนูสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กชายเอกภพ เพ็งบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑ เด็กชายเอเดนท์ เปรมินท์

้

โอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เลืองลือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงกนกอร เลืองลือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กชายกมนทรรศน์ อุดมแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ช่อกระถิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ กฤษเชิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กชายกริชติจักร จันทะล่าม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร เอือดำรงสิริ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ชัยบุรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กชายกิตติกรณ์ ชูหมืนไวย

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กชายกิตติพัทธ์ ผันจะโปะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายกีรติ นาแร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายจักรทิพย์ จันทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงจุฑามณี กาดสำโรง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงชนิดา เตียศิริกิจเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายชยุตพงศ์ พัวโพธิ

่ ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กชายชลกร หาดอนไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงชลดา ทองอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงชลธิชา เจิมจอหอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กชายชัยธวัช มุ่งพันธ์กลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กชายชัยมงคล สว่างศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงชิชญา โนคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงญาดา ตังตระกูลเอก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายฐนพจน์ ศรีมงคลภากุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กชายณภัทร สิงห์เผือก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฤทธิธรรมกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ตอทองหลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กชายณัฐภัทร เนาว์ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงณิชาภัทร พลจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กชายธนดล สาทรานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายธนทัต พุ่มบัว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ เติมดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กชายธนโชติ ศรีกุลพล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กชายธรรมธรณ์ คุณรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กชายธเนศ พิทักษ์เขตขัณฑ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กชายนรบดินทร์ ปาลียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงนฤมล หวังชมกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กชายนวพล เพ็ญภูมิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กชายนันทชัย เอียมสำอางค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายนันทพงศ์ รุ่งเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ กาศลังกา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงบุศรินทร ชะเอมเทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงปฐมาวดี คำสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายปฐวินันท์ ญาณศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖
เด็กหญิงปพรนวพรรษ

เพ็ชรเขียนขจร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงปภัสสรา นาคอำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา คำโสภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตร อุลิศนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงปยะฉัตร กรวดกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กชายปุรเชษฐ์ เอมอมร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายพงศกร สาสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายพงศภัคภูบดี โกจินอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กชายพงษ์ศธร ซอสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงพิณัชยา พรหมจารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา รัตนพลที
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กชายพีรดนย์ นราภิชาต
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เฉลยวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กชายภัทรดนัย มานะการ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีสารคาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงภัสสรีรัชฎ์ ทองสุกเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กชายภาคภูมิ ตรีแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กชายภาคิน ธนะศรีรังกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงภาวิตา วงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายภูชิต ฟาแจ่ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กชายภูพิสิษฐ์ สุขกำปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กชายภูรินท์ ศรีชะโร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายภูริภัทร กอสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กชายภูริวัฒน์ มีทองขาว
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กชายมงคล แจ้งกลีบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงรัชชประภา ประดุงศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงริณลาดา เปยมเพ็ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงรุจจิรา พิบูลย์พัทธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กชายฤทธิชัย จินตวร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สูตรใหญ่
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงวนิดา ทิมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงวรดา กลัดเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายวุฒิกร ก๋าเร็ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กชายวุฒิภัทร คงสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงศรินนา กองภาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อินโชติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงศศินา ทองปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีอำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กชายศักรินทร์ มัฆวิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงศิรภัสสร กาญจนจารุรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กชายศุภกร สาคร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กชายศุภชัย ศักดิทองหลาง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงศุวิมล เจริญยศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กชายสมัชญ์ พรมจันทึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ธงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงสุธาสินี โพดเฟอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กชายสุพกร เส็งเกียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กชายสุรศรี กริดกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงหทัยชนก มนิตรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงอภิรญา ดันนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงอรณี แก้วมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กชายอรรถพร รงค์วิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงกานติชนิต

์

สามี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ลำมะนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายชินวัตร พ่อปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงญาณิศา ปรีชาชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กชายณัชชานนท์ พร้อมสิน

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ช่างแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายณัฐธัญ แก้ววิเศษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชะเนินรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กชายณัฐพล วงษ์ประทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กชายณัฐพล แก่งหนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงณัฐมน สิงห์สิริสัจจกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กชายณัตภัทร เขตสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงดวงเนตร ภราดรบัญชา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กชายธนรัชต์ กบค้างพลู
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กชายธนากร จิตร์เพ็ชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กชายธนาชัย แม่กรอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ อารีวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กชายธรรณธร พรสิทธิประเสริฐ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กชายธราธิป คูณหัวโทน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงธัญญ์ชยา ปยธรรมโรจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงธัญนันธ์ กอบวิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ กลันผักแว่น

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

นายธีรศักดิ

์

ขันทะโชติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กชายนนทนันท์ ตันสูงเนิน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ พิมพ์ประชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กชายนรภัทร ภักดีนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงนลินรัตน์ กันอัมพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กชายนวพล ประสพหมู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กชายนันท์นภัส หินสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายนาถวัฒน์ เฉลยวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายนิธิษฤ์ นาชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงนิภาพร รุ่งรอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์

ชินโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร คมจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กชายปยบุตร ปานภาษี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายพงศกร สีพูน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงพนิดา อินทรสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงพิมสุรางค์ กีเนืองนิตย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กชายพิสิฐ มิตรสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงพีรดา สุขสุพลสิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กชายพุฒินาท อินกลินพันธุ์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กชายภูชิต ณ.เทาใหม่
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กชายมาวิน เวงวิรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กชายรณฤทธิ

์

วงศ์จำรูญวัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กหญิงรัตน์ติญา ทอนสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กชายวงศธร ทักสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงวณิชยา เพ็งขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กชายวรกมล ขันธ์สัมฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กชายวรากร โพธิพระยา

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กชายวสุธร บุราณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงวาสนา ขอชิดกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กชายวิศว เชือสาวถี

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กชายวีรภัทร เพ็งภู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายศรัณย์ แก้วเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กชายศรัทธา เสือเนียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กชายศศิพงศ์ ดีหลาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงศศิวิมล จูมมาลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงศิริญญา สุขเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กชายสดายุ เขียวเนตร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กชายสหรัถ เรืองเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กชายสิริพัฒน์ สุรเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงสุชาดา ดองโพธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำมูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายสุทธิภาส ใหญ่ยงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงสุนิศา ภู่พารา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

นางสาวสุพรรณษา ลำมะนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ แสงฉาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงอนิตยา ว่องสุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สุระพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชืนอารมณ์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กชายอัศวิน สลักคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงอาจารี ไพศาลสุขจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายอานนท์ ญาติกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงอานิต้า โกห์ล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงอาภัสรา พรมสุรินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖

นายเกียรติศักดิ

์

อินทร์ศร
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กชายเจริญทวี วงเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงไอริณ ปญญารัตน์รักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

นายกมลภพ ธรรมสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

นางสาวจิรัฐติกาล วงศ์หริรักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

นางสาวชนิภรณ์ สาทรานนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์เทียมรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

นายธนภัทร อ่อนสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

นางสาวนริศรา เหมพรมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

นายนันท์นภัส บุญโสม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

นางสาวปานวาด ติรสินถาวร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

นางสาวรินรดา สืบตระกูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

นายวรากร ไชยยนต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

นายศรัณย์ ชินนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายศิวกร เอียมพราว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

นางสาวศุภกานต์ เดชพล
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

นางสาวสุดารัตน์ ระวิโชติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

นางสาวสุพรรณี รัตนาพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงอภิชามน คงเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

นายอภิสิทธิ

์

พรมขรยาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

นายบุรี คนรู้
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

นายภาณุวัฏ เย็นจิตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

นายภูริต คุณาพรธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

นายสิริโสภณ ประภาสพงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

นายสุทธิพงษ์ เขียวเนตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒
นางสาวเจตเกษการณ์

ไตแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

นางสาวธันย์ชนก ถันสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

นายพีรพัฒน์ ทองอาญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

นางสาวรัตติมา แม่กรอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

นางสาวลัดดาวัลย์ อ้ายจันทึก
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วคำลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

นางสาวสายธาร คำกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

นางสาวสุนิสา ศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐

นางสาวอารียา จูทะรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงชัญญา ปอมชัย
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กชายกฤษณะ วงษ์จีน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กชายกวีชัย กู่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี ยาเหลียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายกิตติวินทร์ งอนกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ยิงสวัสดิ

่ ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายก้องเกียรติ วาเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กชายจตุพัฒน์ สมคำเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงจิดาภา ราชจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายฌยาวัฒน์ บรรพชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เผ่าจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายณภัทร นุชนวล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงณัญณา นาคอิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ผงจันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กชายณัฐดนัย สุตะคาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เจ๊กพูน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กชายธนกฤต มะลิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงธนพร ชืนฤดี

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ นัดประโม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กชายธนิสร แมนไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กชายนฤเบศ ศรีเวียง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กชายปกรณ์อัฑฒ์ ขานจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายปฐมพงศ์ จวงจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงปนัดดา จงขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ทัณณะวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กชายพรหมมิฬ คำสมัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมพงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายพีรพล อำสันเทียะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายวรพล กุมพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงอารยา เลิศคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กชายอิทธิพล เจือแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กชายธนภัทร อวดอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงรัตนาวดี จงแจ้งกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

6วนิดา แซ่ลิม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ คำพอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ พือสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กชายอาเขต ไกรทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงจามจุรี จิตร์ใจฉำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายชาญชัย จันทร์หมืนไวย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กชายพชร ขุนรอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงพนิดา สีพูน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เงาศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กชายพีรทัต โพธิทอง

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กชายสงกรานต์ หนึงจันทึก

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงสุภัชชา สงนอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กชายอรรถพร จันทร์พล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงอรัญญา เสนพลกรัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงอุษา รอดสุขแรง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กชายอลงกรณ์ แจ้งกลีบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธีระวัฒนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงฉันทนา ศรีเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงพรประกาย หนูดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงพลพร ทดกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ บรรยงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงสิรินดา พลองกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงอรุโณทัย สระแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงอุทุมภรณ์ ดอนโคกสูง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กชายคุณานนต์ พิมสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงจิดาภา ดงบัวสร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กชายชัชพงศ์ ศรีโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ ชูเกียรติ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ละโว้ชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมติบ

๊

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีโชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กชายภานุพัฒน์ ศรีโชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา แท้สูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กชายวัชระ เรืองกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กชายสราวุฒิ แวดสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ เมยขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กชายสุเมธ หมันการ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงอริศรา บุญชำนาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ เจตนากลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงกฤติยาณี พรมกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กชายก้องภพ แสงคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กชายชนะชัย งามเอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ลือนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

นายณรงค์ สิทธิเดช
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงพิมพ์วรรณ จันทจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กชายรพีพงษ์ เฟองเดช
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กชายวริทธินันท์

์

สร้อยสูงเนิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กชายศักดิศิริ

์

วานิชโช
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กชายสหรัถ ใจดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงเสาวณี ส่งแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

นายกณวรรธน์ แพ่งสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

นางสาวกนกวรรณ มาลัยมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

นางสาวกรนันท์ แสงทองเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

นางสาวกรรณิการ์ ทักทุม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

นางสาวกรรณิการ์ หนูห่วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

นางสาวกรวิภา เฉิดสุวรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

นายกษิดิศ กระฐินใหม่
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

นางสาวกัลชณารัฎฐ์ ทวีเดชรัตนโชค
๒๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

นางสาวกิตติยา คำวิไล

๑๒/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

นายกิตติศักดิ

์

ศิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

นางสาวคนิตา สมบัติเพิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

นายคมกฤษ อาจภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

นางสาวคัมภิราภรณ์ คำภิมูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

นางสาวจริยา ภิลากุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

นายจักริน นิลกำแหง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

นางสาวจินดารัตน์ ตือเครือ

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

นางสาวจินดารัตน์ แก้วเพ็ชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

นางสาวจิรญาภา ระลึกมูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

นางสาวจิรัชยา วโรดม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

นางสาวจุฑาทิพย์ จิตคติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

นางสาวจุฑามาศ จังอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

นางสาวชลธิชา ชารีนาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

นางสาวชลธิชา สีใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

นางสาวชาลิสา แก้วลอย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

นางสาวญาติมา เชียรโคกกรวด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

นายฐานันดร พรจำเริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

นางสาวฐิตาภรณ์ รัศมีรุ่งธนันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

นางสาวณัฏฐวีณา สืบสีสุก
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

นายณัฐพงษ์ สุริยะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

นายณัฐพล ศรีเสมอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

นางสาวณัฐวิภา พลดอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

นางสาวณัฐสิญา อยู่เล่ห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

นางสาวตรีรัตน์ จันอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

นายธนกฤต เนตรจำนงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

นางสาวธนวรรณ ธัญญาหาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

นางสาวธนานันต์ ธนาเศรษฐ์สุภัท
๑๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

นายธรรมนูญ ไกรดงพลอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

นางสาวธิดารัตน์ กะทุ่งกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

นายธีรภัทร สำราญใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

นายธีรเทพ สุทธิชน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

นายนนทนันท์ พรโคกสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

นางสาวนฤมล ทิพสุทัต
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

นายนววิช สอาดเทียน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

นางสาวนัทวรรณ เหลาศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

นางสาวนัยนา ปอมยุคล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

นางสาวนิรุชา เบียดกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

นางสาวนิศา โชคราศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

นางสาวนุชนารถ ลาปอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

นางสาวบัญจรัตน์ นิลวดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

นายบุญญริก ยุคุณธร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

นายปพน ตองกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

นายปริเยส ทรวดทรง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

นางสาวปวีนัส มนทะการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

นางสาวปาณิศา เรืองเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

นางสาวพรธิดา คีรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

นายพลสุวรรณ หวังแววกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

นางสาวพลอยไพลิน ศรีสมบัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒

นายพัฒนพงษ์ หอมตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

นางสาวพัทชนินทร์ คำปลิว
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

นางสาวพัทธนันท์ พิชิตพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

นางสาวพาฝน พรมพันธ์ใจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

นางสาวพาฝน หินกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

นางสาวพิมพ์ชยา จิรานนท์ธนาชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

นางสาวภัทรวดี กลางจอหอ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

นางสาวมณีลักษณ์ แสนพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

นางสาวยอดชีวัน หวังล้อมกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

นางสาวรจนา

หัสดินทร์ ณ อยุธยา ๑๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

นางสาวรจรินทร์ แก้วคำลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

นายรณพีร์ ศรีโชติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

นางสาวรัตติกา ขุนแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

นางสาวรัตน์ติกาล จันทร์เขียด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนวล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

นางสาวลลิตา ศรประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

นางสาวละอองดาว นามโส
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

นางสาววนิดา บางซาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

นางสาววรรณษา สังคหะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

นางสาววรางคณา มณีนพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

นางสาววราพร โกบสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓

นางสาววราภรณ์ ภูนาเหนือ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

นางสาววราภรณ์ ฤทธิจอหอ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

นายวัชรพล ชุมมะเริง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

นายวัฒนา เทียมน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

นางสาววาสนา แก้วอาภรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

นางสาววิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

นายศรัณย์ โคตศรีภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

นายศรายุธ สุขกำปง
๒๑/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑

นายศักรินทร์ สถาปนรัตน์กุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

นางสาวศิริธร บุญเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

นางสาวศิริพร อวิชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

นายศุภวิชญ์ บาตรโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

นางสาวสกุลกาญจน์ โชงรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

นางสาวสถิตย์ภรณ์ คงทน
๑๘/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

นายสรชัช บัวขำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

นายสรศักดิ

์

สิงห์อาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

นายสราวุธ อุ่นนิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

นายสหรัฐ กล้าหาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

นายสหรัฐ ชินกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

นางสาวสายธาร บัวแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

นางสาวสายธาร อิมณี

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

นางสาวสาริณี กอคูณกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

นายสิทธิพร สว่างจิตต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

นายสิทธิพร เพชรตะกัว

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

นางสาวสุกัญญา สิงห์ปาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

นางสาวสุกัญญา เต็งโสดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

นายสุทธิศานต์ ว่อนตะคุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

นางสาวสุนารี ปฐพี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

นางสาวสุมินตรา กิงงาม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

นางสาวสโรชา ทองแท่งเหล็ก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

นางสาวอภิญญา อุบลบาน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

นายอรรถชัย โปสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

นายอรรถพล เพ็ชรเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

นางสาวอังคณา น้อยสีดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

นางสาวอันนา แหวนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

นายอัมรินทร์ โพธิระหงษ์

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

นายอัษฏา สุวรรณพัชรกิจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

นางสาวอารียา จีระยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

นางสาวอารีย์ จันตะนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

นางสาวอิศริยา ไพศาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

นางสาวเกวลิน หนูห่วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

นางสาวเกสรา แซ่ชือ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

นางสาวเจนจิรา เกลียงเกลา

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

นางสาวเพชรนิอร สินแสนสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

นางสาวเมธาวี ขวาคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

นางสาวเมธาวี หนองม่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

นายเรวัต จรสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

นายเหมันต์ ขุนสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

นางสาวกนกพร คล้ายทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

นางสาวกรกมล สะเอียบคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

นางสาวกรรณิการ์ แสนขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

นายกัณทัศว์ นรศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

นายกิตติศักดิ

์

จันทร์โม้
๒๙/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

นางสาวกุลณัฏฐ์ เบญจกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

นายจงเจริญ จูหวัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

นางสาวจารุวรรณ กุลนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

นายจิตรา ช่วงสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

นางสาวจุฑาทิพย์ เกียวกลาง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

นายชณภัทร ยิมนิยม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

นางสาวชนาพร ปอมยุคล
๒๘/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

นายชาคริต ศรีโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

นางสาวณัฐชยา ช้างต่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

นางสาวณัฐชา แกล้วกล้า
๑๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

นายณัฐภัทร จันทรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

นางสาวณัฐมล ฤทธิเดช

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

นางสาวณัฐิดา เมฆวิไล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

นางสาวทิพติยา เกตุอำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

นายธันทการณ์ พิมพา
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑

นายธันวา มุ่งพันธ์กลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

นายนวมินทร์ หงษ์อ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

นายบุญญฤทธิ

์

ศรีโปฎก
๒๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

นางสาวบุญยานุช เกตุทิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

นายปฐมสุ วัธนวิสูตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

นางสาวประกายดาว ทาอำนาจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

นางสาวปุณิกา คมอนาเขต
๒๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

นายพงศกร ศรีวิชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

นายพงศธร ทองอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

นางสาวพลอย ดวงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

นางสาวพิชญานันท์ สนธิเณร
๐๔/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

นายพีรวิชญ์ พินธุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

นางสาวภัทรวดี ขุนเทียม
๐๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

นายภานุพงษ์ ยงค์พะเนาว์
๐๑/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

นางสาวมลิษา ถนอมแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

นายมานะ ยอดนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

นางสาวมาริษา เผ่าจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

นางสาวมุธิตา หอกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

นายยุทธนา พามี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

นางสาววชิราภรณ์ แดสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

นางสาววรากร จงสุขกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

นางสาววรินทร์ดา คำสวาสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

นางสาววิลัยลักษณ์ สมดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

นายวีรภัทร วันเนาว์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

นายศรัณญ์ บุญประกอบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

นางสาวศศิกานต์ ดำละกอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

นายศหัศวรรษ พรหมวัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

นายศุภกร มาทาจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

นายศุภกฤต ทองดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

นางสาวสมพร ร่มโพธิศรี

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

นายสราวุธ แพ่งจันทึก
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

นางสาวสศิมา อินหมืนไวย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

นายสหภาพ สงนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

นายสิทธิโชค น้อยเกิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

นางสาวสุกัญญา แก้วมณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

นางสาวสุชาดา พันลีข้อ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

นางสาวสุตาภัทร อำกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

นายสุธารักษ์ อาสากลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

นางสาวสุนิศา ดอกพิกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

นางสาวสุพรรณี ขอผลกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑

นายอชิตะ ถนอมสิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

นางสาวอชิรญาณ์ ปนกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

นายอภิรชิต เฟองเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

นายอภิวัฒน์ ม่วงเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

นางสาวอมลธิรา วงค์ชาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

นายอรพรรณ ปนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

นางสาวอรยา จันทร์ร้อยเอ็ด
๑๐/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

นางสาวอรวิภา สุขจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

นางสาวอัญชลี โคกดอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

นางสาวเกษร โทไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

นางสาวไพรินทร์ กอคูณกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒
เด็กชายกฤษณลักษณ์

อ่อนแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจิมขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

โคตรสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กชายจักรรินทร์ จรสัมฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงจินตนา โพนขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ นรินทร์วงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงญาณิศา บุญเพิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงณัฏฐา เกตุจันทึก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี ในศีล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กชายตรีระพัฒน์ พูลเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กชายธีรภัทร สอพิมาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงนิษา ฉิมสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงนำฝน แย้มกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กชายบดินทร์ ชำนาญศรี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงปานวารี สุขรักขิณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ชมจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กชายพิชัยยุทธ พุฒซ้อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กชายพิชิตชัย แสงคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงมนัสนันทร์ ใจดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงมันฑนา ผุดผาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงรุ้งฟา สงครามชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กชายวรรธนะ เสน่ห์จันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กชายวสุวี คำบาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๕ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กชายวัชรินทร์ เสือแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อ้นจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กชายศิริมงคล สายบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กชายสถาพร ทอนสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กชายสายเพ็ชร โพธิรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กชายสิทธิพร ประสารพวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กชายสิริมงคล รัตนสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงสุธาศิณี สัตจวิสัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงหทัยทัต ก้อนจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กชายอนวัช รูปขำดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กชายอนาวิล รูปขำดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กชายอนุภัทร สร้างขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงอาภัสนันท์ แย้มแสงสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงอินทิพร สงค์มี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายเจนภพ ยวงมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ โพนขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงจิรวรรณ ผ่องจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กชายฉัตรชัย ผ่องจันทึก
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กชายชนพินิด พรมเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงชลธิชา พันธ์งูเหลือม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ทองอิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กชายภัคพล บุญแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ทังไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กชายกฤษณะ จงเห็นกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมกระแจะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงชมพูนุช เชิดสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กชายชลธาร ชาญสมร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงชลธิชา การรุ่งเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงชัณญเรศน์ คิมไธสงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงชุติมา สินขาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พลจันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงดวงพร กระบัตรทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงธนกร ท้องรองกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายธนโชติ นามวงษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงธิติญา คู่จันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงนพรัตน์ ลาเกลียง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงนริศรา สุดจันทึก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงนัฐการณ์ ปุริมาตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กชายนำโชค พูลภิรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงปริณดา ตันนารัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กชายพีรพล สมเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กชายภัคมงคล เปยจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กชายภานุมาศ สร้างไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กชายมงคล บุญมะนัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงมัลลิกา คำผง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงมีนา ลันหมืนไวย์

่ ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ผึงภู่

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงวริศรา พรมจันทึก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงศิธา ประสิทธิพันธ์

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กชายสุประดิษฐ์ ท้องรองกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กชายอนุพล ชาวนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

เด็กชายอรรถพล อำพล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กชายอัษฎา ทุยยะค่าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ศรีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตุมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กชายไกรรัตน์ ศิริภักดีเทวัญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กชายคณสรณ์ พรมวิจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงวันทนีย์ ชัยมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ หล้าลำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กชายกรอินทร์ บูรณสรรค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงกาญญารัตน์ ดีจันทึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กชายกีรติ กวีวิจิตรานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงชลพรรษ สอนใหม่
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงฐิรัตดา ทะเลิงรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงธิดาทิพย์ แผลงสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กชายบูรพา ชวนจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปนวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กชายภูวนัย พตุลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงมินตรา เกียวสันเทียะ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กชายวนันต์ เกตุจันทึก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กชายศรายุทธ เกียรติกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงศศิประภา เมฆอรุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กชายศิวะเทพ ละมัยศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กชายสรายุทธ คำมุงคุณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงสุริษา แผลงสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กชายอานุวัฒน์ บุญลอย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงนินรดา คำนนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงวาสนา กรึมสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กชายศุผชัย การปลูก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงอรวีย์ เจริญนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กชายอัคเดช สุพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กชายครรชิตพล ดุมกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงนวพร ผลบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กชายนักรบ ทรัพย์สุฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กชายศตวรรษ สุวรรณทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กชายสุรเดช สุพร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายกฤษดา รักสกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิลาแลง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร สีหานาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กชายธเนศ ปอมสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กชายประสิทธิ

์

ตันสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ นิลจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชมภูวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงวรรณธิษา วิเศษพงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กชายอุ่นเรือน พืบขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงกันธิมา สำราญใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงขวัญชนก หลำจันทึก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงญาดา แคลนกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กชายณกรณ์ คณาศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กชายณัฐพล หาสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงพิมผกา หวังชืนกลาง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงมลฑรัตน์ จะทีรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กชายรังสรรค์ พุทธสระน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงกาญจนา สิงขรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

70ณิชนันทน์ เข็มรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กชายธนภัทร์ ชืนโคกกรวด

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ มวยทองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงนาตยา ทองอินทร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กชายพิพัฒน์ ปนะเร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กชายยุทธนา อำพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อิมจันทึก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงวรัญญา แก่สำโรง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กชายวายุ ไวการไถ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไวยะยอด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุตรศรีภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงเพชรสุดา ไชยยงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายเอกพันธ์ สุทธินุ้ย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็ชรดิษฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กชายกฤษฎาพงศ์ ทับชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กชายคมกฤษ ยอดสุทธิ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงจรรย์ยามณ รักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กชายจิรายุ สมหล่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผดุงวิเชียร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ยางนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กชายทัตธนะ จันทร์ปรีชายุทธ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กชายธันวา วงศ์แสงอาทิตย์
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายธีรภัทร เกิดจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กชายธีรวุฒิ อินต๊ะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กชายธีระพงษ์ ดีอยู่
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงนพมาศ จอกทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงปทุมพร เหล่ากลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงปาริชาต อินกลินพันธุ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงพันธ์วษา หวังเกลียงกลาง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงพิริสา ศรีอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ถมครบุรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงยอดข้าว อินภิรมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ กันพยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กชายรุ้งตะวัน ขออยู่กลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงวราพร อินภิรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กชายสิงหา ระหาญนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงเพ็ญพโยม ลีละประสพโชค
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง ๒/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

นางสาวศมนภร นาควารี ๔/๑/๒๕๒๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

นางสาวสุภัสสรา จันทร์สมบูรณ์
๑๓/๗/๒๕๒๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

นางสาวเกษมศรี สารกาญจน์ ๙/๘/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

นางสาวลักขณา กลินสุคนธ์

่

๒๘/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

นางสาวพรทิพย์ เวกสูงเนิน

๒๔/ ๑ / ๒๕๒๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กชายสุริยัณห์ ชัยชุมพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

นายวิศรุต ทองดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงแตงโม คำแดง
๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

นายรัตธนากร โมลากุล
๑๐/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กชายโชคปญญา จงกลาง
๑๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายนราธร เชือนุช

้

๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กชายศราวุฒิ อัตโน ๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายอานุภาพ พลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กชายภราดร ทะเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วศรี
๒๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กชายจักรกฤษ เจนสาริกิจ ๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ชาติพุทธ
๑๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงอาทิตตยา แก่นจันทร์
๒๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กชายกุลเดช ร้อยแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กชายชนาภัทร บวรธนวัฒน์ ๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กชายชิณพัฒณ์ พุ่มพวง
๒๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กชายเตชิษฐ์ ดีอันจัน
๒๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กชายธงชัย ชาภิรมย์
๑๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

น้อยธรงค์ ๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุทินรัมย์
๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กชายประจวบ ตองเผียว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายเมธัส เมเดล ๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กชายวราพันธุ์ จารย์สูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กชายวัชรินทร์ กมลศิริประเสริฐ ๑๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กชายสรวิศ ธงเพ็ญ
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กชายสันติ คามสำโรง
๑๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สารยศ
๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กชายหนึง

่

ธรรมรักษา
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีษะเดช
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กชายอนาวิล คำชนะชัย
๒๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงกนกพร สุวรรณี ๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุ่งชอบกลาง
๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงกานต์พิชชา พลจันทึก
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ปลิวกระโทก ๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงชุตินันท์ เสียนขุนทด ๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงณิชยา ดีจันทึก
๒๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงดวงฤดี นิมชืน

่ ่

๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงธิดา แซ่ปง้
๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงนิชา พุทโธ
๒๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงพรรณพัฒน์ พิลาบุตร ๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงพรอนงค์ อินทุกรรม
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงเพชรชะรี เปไธสง
๒๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงมนฤดี ปวจันทึก
๑๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงวรัญญา ม่วงอ่อน
๑๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงวริศรา หนูยิมซ้าย

้

๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงศรุดา พุทธวรานนท์ ๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา สุขสนิท ๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงอทิตยา วงษ์เวียน
๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กชายเนติวัฒน์ ประทุมทิพย์
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กชายประไพร สิงห์งาม
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงอนุธิดา สุพรรณคำ ๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กชายสุที ทนขุนทด
๑๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงอาภัสรา เลากลาง
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงเอวิตา วิสัยหมัน

่

๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กชายกฤติเดช
มหาธนคุณานนท์ ๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีขาวกระโทก
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายเจตษฎา เอนกนงค์ ๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กชายชาคริต เจียรวัฒนนุกุล ๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๑ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กชายณัฐพล บุรมย์
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเปา
๑๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กชายถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์
๑๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กชายทินกร ครึนกระโทก
๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กชายธนพล แก่นแก้ว ๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กชายธนาทิป ข้องนอก ๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กชายธีรภัทร์ อาจโยธา
๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กชายพงศกร อุดมผล
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กชายพีระยุทธ พงษ์ดนตรี ๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กชายภีมเดช อยู่สุข ๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กชายภูธวัช สว่างผุย
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กชายวิษณุ ปนเขียนดี
๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายศรานุวัฒน์ กุสุโมทย์
๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กชายศักรินทร์ ถนอมวงษ์
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กชายศุภมงคล วรรณตรง ๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กชายสมยศ ดัดถุยาวัตร
๑๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กชายสิทธิพร ชัยชนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กชายสิริพัฒน์ ทัศนพันธ์
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กชายสุทธิราช ชินนอก ๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กชายโสภณ บีกขุนทด ๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กชายอชิตพล หมายเกียวกลาง

่

๒๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กชายอธิโชค ไชยพินิจ ๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายอนันทวัฒน์ ชมภูคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กชายอนุวัต เมฆจินดา ๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กชายอมรินทร์ ฉิมจริง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงกนกกร คำก่อ ๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงเกวลิน หิรัญเกือ

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงเกศกนก หน่อแก้ว
๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงขวัญจิรา สาระจิตร
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงณัฐทักษพร สายทอง
๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงณัฐพร สกุลหอม
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงนฤภร ขอสุข
๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงปนประภา จงใจกลาง
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงพรนภา ภักดี
๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงพัชรา โพธิพันธ์

์

๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐
เด็กหญิงเพ็ญผกามาศ

ระหาญนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงแพรพลอย โปร่งสันเทียะ ๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ สุวรรณวิชัย
๒๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงแพรวา โพธิกลาง

์

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วก่อง
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงมะลิ ศรีประดิษฐ์
๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงเมษนี เตียนจันทึก
๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงรรรณฏิมา แย้มจอหอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงรัตติกาล หมืนยงค์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เข็มคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงวิรินดา เชือจันทึก

้

๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงแววปราชญ์ ดวงจินดา ๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงสุพัฒสา สายพิณ
๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คูณตุ้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงอภิสราธรณ์ พรธนาฐิตานนท์ ๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงกชกร อบอุ่น
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงกัลยา ใจดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กชายกิตติธัช แฉล้มเขตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กชายกิตติภณ เทิงใบ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงกิตติยา ขาวรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงของขวัญ คงนาคพเนา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงจิรพรรณ นิทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ กิงโคกกรวด

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงจีรภา ขำรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กชายชยภรณ์ ชัยศิรินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กชายชโยดม ทองใส
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖
เด็กชายณัทญ์ภัทร์พงษ์

สมานมิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงณิชกุล หลุยจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กชายตระการ ทิพย์เนตร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กชายธนชัย นวลใย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กชายธนบัตร รัตจันทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กชายธนา อ่อนน้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กชายธนากร ปาจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กชายธันวา พวงพุ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กชายนคร วิจารจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กชายปยะพัฒน์ บุญไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กชายพิพัฒน์ ไม้จันดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงพุฒธิตา เกิดนวลรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์ตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงภานุวรรณ พลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กชายภูผา จวบกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กชายภูวดล อุดจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงมณิภา สิทธิคำทับ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กชายรัตนชัย พุทธรักษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญถึง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงวรางคณา อารมณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงวริษา ชารส
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายวรเมธ แก้ววิเศษศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ บุตรวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงวิภา ไชยศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กชายวีธรา วิชากูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กชายศราวุธ โพธิบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายศุภกิจ มาระศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กชายศุภโชค แอบบัว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงสรัลพร แจกกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงสุพรรณี หวดขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทำสวน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงอชิรญา อนันตวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงอทิติยา จำรัสจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กชายอภิธาร คงนาค
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กชายอภินันท์ คงนาค
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชาวสวน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงอรอุมา อู่เสือพะเนา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงอาทิมา คงการุญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กชายอานนท์ อินทรพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงอาภาสินี ใจหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงอิมี

่

พลจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กชายอิศรา วนาเฉลิมรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กชายเจษฎา ขอแย้มกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงไพลิน บุญครอบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายกรกรช เครือใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายกันทนากร วิเศษชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กชายกิติพงษ์ ทัติวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก สรสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ คงชุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงจิรัชยา บุญทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์กลม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ขอห้อมกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงชาลิสา เกตุกาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงญาดา กัณหาเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงฐิติมา เกิดพระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กชายณัฐเดช ถัวประโคน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงดรัลพร อาบุญงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กชายถิรวิทย์ เหล็กศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กชายทรงชัย ทรงศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กชายธนกฤต ชาติชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กชายธนภัทร ช่วยพรมราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ขำวิไล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายนวพล พุ่มภาครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงปทิตตา ขุนทองกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงประภัสสร วิชัยดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงปวีณา แก้วสีหมอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กชายปตถมัง เฉลยปราชญ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กชายพงศ์ธร จงปล้องกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กชายพรหมมินทร์ เกิดนุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กชายพิทวัส ฝนมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงพิมนารา โอสถประสาท
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ฤาเดช
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กชายมณเฑียร หล้าลำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

6มานิตา เบ็งจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงศรินธร ไกรสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ กลินแก้ว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงศิลามณี โพธิแจ่ม

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กชายศุภโชค จงปล้องกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๕ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงสกาวใจ สุขเฉลิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงสาวิตรี เชิดรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ หนูเพ็งโพธิกลาง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงอรยา มีบุญลือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงเกษศิตา เบ็ญมาศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กชายจิราพัฒน์ กอหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กชายชัยชนะ มังพิมาย

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ งามจันอัด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ชัยคง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กชายธนดล อินทร์ประสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กชายธนพล นมนาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กชายธวัชชัย เทียนดำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ่อนสำอางค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กชายปองกานต์ อุดจันทึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุดใจชืน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กชายภูวนัย ชืนบาน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงวิภาดา คำพู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กชายวีรยุทธ เวสโมราดี

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กชายสงกรานต์ เกตุสง่า
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กหญิงอฐิตยา ฉิมปกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สุขเถือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ เอียมจันทึก

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กหญิงกรณิกา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กชายจักรพรรณ์ ซุนเฮงกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กชายจักรภัทร ฟองประสาท
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงจุฬาพิมพ์ แสนโคตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

นางสาวชญาดา คำแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กชายชนะชัย เจียมทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ประดับศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กชายชินวัฒน์ ศรีชูทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงซัว เกิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงุศรา รัตะกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กชายณัฐพงค์ โคระศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ โคกดอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ เทศยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กชายดำรงณ์ แก้วจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กชายดุษฎี ทองศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กชายทณาธร เรืองตนนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กชายธนพนธ์ สุกใส
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กชายธนศักดิ

์

พลทิพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กชายธีรดิษฐ ไกรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ชินลาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กชายนครินทร์ ภักดีนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงนัฐริกา นาคํา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงปณิดา มาทาจันทึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

นายพงศกร เขตเมืองปก
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงพรพิมล ฤาชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายพรเทพ บุตรสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงพินิตา นกแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ อินสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กชายภัสกร ทิพย์เนตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงภุมรินทร์ แคกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กชายภูวดล ดีจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายวีรภัทร คำทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กชายสินชัย เต่จ๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กชายเจษฎาพร ทำสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

นายกฤษดา ดีจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงชุติมา กอนแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงณัฐฐา ช่างจันทึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสงค์พันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายธนพจน์ นมนาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้ววิเศษศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กชายนฤพล จันทมาศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายปนชัย ปนประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงผกากรอง ผลคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงพรรนิภา บุญมัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงพัชริดา อึดจันทึก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กชายภูตะวัน ภู่เปยม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ธนะรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงวารี เทพหัสดิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กชายศรชัย ไชยะปญหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

นางสาวศริญญา มาทาจันทึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กชายศรเพชร มันปรุ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กชายศักดินนท์ จันทรศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กชายสราวุธ ทาสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงสุนิษา บุญสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กชายอนุรัตน์ วาโยพัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กชายอภิชาติ ไชยวงศา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

นายอภิเชษฐ์ สมสอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กชายกฤษดา จำปา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

นายณัฐวุฒิ สมประสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

นายทีรวุต ดีคง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงนภาพร พึงภิญโญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กชายนราพล จงปลูกกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงนำฝน มาสีปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายวณัฐ พรจรรยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

นายวรนาถ โพธิสวย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

นายวรพงษ์ สายมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงศินีนาฎ คำมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กชายสุทธิชัย คำภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ อยู่ปาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กชายอรรถพล ประสิทธิพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กชายอัครพล อินทร์ศร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงอัญชลี เลิศบุญแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายไกรวรรณ ชุ่มกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กชายศรันยู สายแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายไตรภพ เก็บสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กชายสายนำ วงษ์จันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กชายภพสรรค์ โนนดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ หมืนเด่น

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงอัญญาณี ภูทะเก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงศิราภรณ์ มิงขวัญ

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กชายพงศกร วงจำปา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงพิรดา สืบจะบก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กชายมิชา สายแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กชายธนภัทร มาแสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กชายมารุตพงศ์ แค่มจันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงแพรวนภา ชำนิไกร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กชายนนท์กานต์ วงษ์จันทึก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ผิวพรรณงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กชายกร ประโยชน์โยธิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กชายชาคริต อุดมผล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กชายสุธิวัตร แตงอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กชายธันวา รัวชัย

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กชายสุวรรณ พาโล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงสาลิกา คำจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงโสรยา ไทยพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงเมริน หมู่แก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงสุธิตา กิงพุดซา

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงโมไนย มาลัยทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กชายกษมา อ้นชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายณัฐพล มะลิวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กชายธนโชติ สวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กชายธีระชัย จันทร์มัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กชายพลากร ตุลากูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศึกษาชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กชายศตวรรษ บุญศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กชายสิรวิชญ์ แสนคำวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กชายสุชาติ จันทวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กชายสมชาย บุญศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงขวัญศิริ ปถวี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงจริยา ดงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงนำฝน มอญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พลศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงสิริวดี สารโคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงอรปรียา แก้วมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงเสารส ฉิมพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงคำเมือง อายนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายจิรายุ เตร่พิมาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กชายศรยุทธ คำยนต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กชายษมา คำจ้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงจันทร์สุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กหญิงธนพร คล่องดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กชายณัฐกรณ์ หิงสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กชายธีรภัทร รอดมา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงแพรวา ชาดานอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กชายจิรายุ นาอ้น
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กชายจักรินทร์ อาจหาญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กชายภูรินทร์ สายสุด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กชายปฏิภาณ แก้วพะเนาว์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงภินัชชา วิชาหา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทับสีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กชายสาธิต ตาแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงปนัดดา แสนคำภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กชายภาคิน เหลืองงามขำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กชายถิรธนา เปลียจันทึก

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กชายหลวง แสนสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

นายวุฒิรงค์ กองพลับพลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กชายธีระยุทธ ยอดเอือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กชายธนภูมิ สีแปง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงภาณุมาศ พิมพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายพงศธร พรมจารี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กชายอธิชา เหิกขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ตาลเอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงกัลยา กระสายแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงกิงดาว

่

ผลพิมาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สอนจันทึก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กชายกวี อรุณวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กชายกิตติชัย ตาบาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กชายณคร นวลฉวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กชายปฎิภาน หวังกล่อมกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายพิรุณ สายธนู
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ เสาะสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายสนธิ พงษ์ชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กชายศรายุทธ จำรัสกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา บุรีรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงชมพู ตะลอกแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงสิตานันท์ ตาบาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ผึงไม้

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กชายภูสิทธิ

์

กริชพัฒนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช ราชสีห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงปวิญญา สุวรรณปกษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงธนพร ส้มเกลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงเมย์ คำจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงบุญทิพาพร สิงบุดดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กชายกฤตภาส ชัยสงคราม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงกรวีย์ จงบวกกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กชายรุ่งทวี กฤษณาการ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กชายปาลวัส เทพมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กชายนครินทร์ ม่วงศรีจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กชายภูริวัฒน์ สารโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กชายกัณธกรณ์ เขียวคล้าย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กชายวัชรพล ตาผัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กชายไตรภพ ศรีระวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอทับกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ตาตาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กชายธรรมรัฐ ผิวงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กชายเพชรสายชล เหขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กชายรพีภัทร พจน์รังษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กชายอานันต์ พลเรือน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ จันทะเจียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงพิริษา ศรีสวย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา บัวบุญมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงสุชาดา ชาวสวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ปถวี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายนันทกร ชินศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงกฤษดี สงครามมะลิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงกัฐสิมา สินสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๑ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายบุญรอด บุญศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กชายพรศักดิ

์

บุญศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงจิรดา คำเลิง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงสุดปราถนา กิงมาลา

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กชายสรยุทธ มีทา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายศิลา หมู่แก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กชายบุญแก้ว ตาแรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงเบญจมาศ นวลน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กชายองอาจ แซ่อึง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กชายคำ ตาแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กชายศุภชัย ทองเหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ คอนสวรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กชายนัฐวัฒน์ บุญแลบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับจันอัด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงมาริสา หมืนราม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา โพธิสำราญ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ คำเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายจักรกริช ยศสังข์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กชายนันทวัตร จันทุมมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กชายปยชนน์ ตาบาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปองนู
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงฐนกานต์ สว่างชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายสิงหา ธีระสำราญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กชายอภิชัย เจริญศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กชายพีรพันธ์ ราชสีห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายธวัช บุญอำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปดกอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หุ้มไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายพงศภัค สิงห์จันทึก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงกาญจนา ดวงกระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ลาดคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กชายธวัชชัย กุดกัง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กชายอนุชา นาด่านจาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายอัษฎาชัย มาศเลิง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงมินตรา เหล็กนาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พือสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงอภัสสรา บัวบุญมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงสิรินุช โพธิสุนทร

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงสาวิณี แสงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กชายพรเทพ พงศ์อินทรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กชายปญญากร ขัวกลาง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ ยอดสี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กชายสกาย นพศรีภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กชายณัฐพล โพธิใย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ เพียแก่นแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงนัทธิชา พูลเขตร์กิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แม่กรอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงธิญาดา แพ่งจันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงปฐมพร บุญเพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กชายนิทัศน์ วิชัยรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กชายวรพล บุญเพิม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กชายพสิษฐ์ อย่างถึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กชายชยากร พรมเวียง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กชายวรภพ บุญเพิม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กชายสมเกียรติ

์

ชมจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงณัฐสุดา สามโคกสูง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กชายสอง คำเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ดวงกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กชายบัลลังก์ ยอดชมญาณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงยุพารัช คำใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายศราวุฒิ มูลตะกอน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงลัดดาวรรณ จำรัสกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงสมฤทัย สวัสดิรัมย์

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงสุณิชา เกียรตินอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายชาญชัย ใหม่สูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กชายพรชัย ตามาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ แพ่งจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมกูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายอัมรินทร์ มีดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กชายอัมฤทธิ

์

มีดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายสิทธิพล ฆารวิพัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพียแก่นแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายอดิศร เสงียมสูงเนิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงณธิดา แค่มจันทึก
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมจันทึก
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงพัชรี อยู่ดีพะเนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงอารยา แก่งนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงอคัมย์สิริ นิลสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กชายรชต โนนโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กชายนิติภูมิ สวัสดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงชัชญานุช สมาธิมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงณัฐพร ราชตราชู
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ เสงียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ ขวัญคุ้ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายรังสิมันตุ์ โคมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงพนิดา แซ่อึง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กชายอัครวิชญ์ รักถิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงชนาภา มะลัยขวัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กชายธนรรณพ ไพศาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายคณิศร สะโนว์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายรัชพล มุ่งชอบกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ ภาคย์กระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กหญิงชลาริน ฤทธิสุวรรณ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงณัฏฐา ชาภิรมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงปทุมพร มุ่งชอบกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงมีนา สิงห์ปาน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงชนัญชิดา แสนพลเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายปฐมพสธร อันประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายอนุชิต บุญทรง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงกัณธนา หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงงามลักษณ์ มหากุศล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงสายธาร แม่กรอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ คงสืบเสาะ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงอาภัสรา มอมขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ปริกกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กชายธนกร วิลงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔
เด็กชายวรรณประเสริฐ

โมมะเกลือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายสุภากร อ่อนศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งสว่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงสายธาน แก่นพุดซา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายชานนท์ วงศ์จันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กชายภูวนาท นนท์ขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายพงษกร เขือนอก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กชายอดิเทพ เสงียมสูงเนิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ยวนเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงเมทินี ชะชินรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แสงคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงศิรประภา เสนามาตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กชายภูวดล ขอศรีกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กชายนรปราชญ์ ทรงงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กชายลิปปกร ทองปรุง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงสิริณฑา ยอดเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กชายธนากร ธรรมศาสตร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กชายปญญากร บุญปกครอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กชายวรพล วนสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงนุชนาฏ โคตะนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงอารียา สมเหมาะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กชายภูวิทัศน์ รักเขตรวิทย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กชายบูรณสิริ วงษ์เสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อันทะเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา คำภูเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงโยธิกา อ้วนสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายคณากร จอสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กชายสุพจน์ ช่างประดับ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กชายชัยชนะ ชาญนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงอคัมสิริ ใบเตย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๕ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงสุนิลตรา ปริโยทัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กชายวีระชัย จันทร์ชู
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กชายศุภสิทธ์ ชิดโคกสูง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กชายภัทรประสิทธิ

์

มิทยัพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กชายคมสัน ภูบุดตะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กชายศุภวิชญ์ สร้อยโคกสูง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กชายนนท์ พม่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงกชกร ศรีวัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงสุนันพร สินทรัพย์สมาสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญยวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงกรผกา สะโนว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงกัลยา เมษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายมาย หงษ์สาวดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงบุศรินทร์ ทับพุ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กชายชนะชัย กุมภัณฑ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงกิริยา จันทะคาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงฐิตาภา สายืน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงสิริยากร กินกิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายปรีชา เจ็ดรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ คงสืบเสาะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายธราเทพ อุดนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงธิดารักษ์ พรมงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงซิเกร อยู่เย็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กชายภูรี เขยนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กชายฉัตรจักร เขยนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กชายวิชญ์พล อับดุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา เข็มกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงเปมิกา สุรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงวรรณา ตาแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงปราณี ห่อทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงพรชนก ต้นสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กหญิงนัทชา ถนอมพลกรัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงณัฐมติกานต์ สุ่มกลำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงพัชราภา เจ๊กแตงพะเนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กชายภัทรพล การสร้าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุขจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงณัฐลินี ดวงแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงลูกเกด อิมจันทึก

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กชายชนชน ปรีชาชวลิตกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กชายอดิศัย สุคติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กชายพัฒนะชัย ทรัพย์ห่วง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงเบญญาภา มะลัยขวัญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงพิชญา ฉิมพุดซา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงพันดาว คันถนาถ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตุนาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงคนิตา แตงทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

68ธนธาร ชูเกียรติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กชายปริพัตร์ พุฒจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔ เด็กหญิงญาณัจฉราภรณ์

เปลียนศรี

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กชายจิตต์ชนก ศรีชัยปญหา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงณัฐชริกา พึงไม้

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ตุ่นแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายอัศม์เดช ขุมคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ หอมกระแจะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายภูหรินทร์ ศรีจะโปะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงนาราภัทร เพ็งไชย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนธาณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร เผ่าจันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กชายเทวรัตน์ สร้อยสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กชายอนาวิล จันทะจร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ อำประสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กชายวายุ ปริกกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กชายตะวัน โพสะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กชายพลพล พลสุริยะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญยวง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กชายราชวัฒน์ ลาวทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กชายวีรภัทร มุ่งชอบกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงวาราพร ทองศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หนูอินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงรัตนาวดี สรรพสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงธนัญญา เปาวัฒนกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงธนัฐฐา เปาวัฒนกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กชายวีรภาพ โพสะลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กชายกฤษณะ กันทัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงอาริสา สุขสงกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงสุชานันท์ แปะสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กชายอนุชา เรืองวงศ์งาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วนสันเทียะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงภัทรวลัย ตวนชัยภูมิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงลักษิกา สายืน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ มงคลทองคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กชายอรรคเดช นกแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา อัคมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กชายพัชรพล เจียกกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงยุพิน บุญศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กชายทิวากร ศิริเกรียงไกร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงจิราพร นิลใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยโกษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายอดิศร มอมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตาแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงโชติกา วงษ์โก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

นายวิษณุ ธนะโสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายวุฒิชัย แสนนาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กชายศิวกร สุขประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงธันยาภรณ์ กลินศรีสุข

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ลานอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วสีแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา คำภาวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

อินทร์ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กชายชัยชนะ ศาสตรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายธงชัย นิศากรนันท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กชายกฤษฎี ขวัญสุก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงอริสสรา อิสินันท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงอาทิตยา สายจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงศรุตยา หนูรอด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

นายรณภัทร เฉลิมสุข
๒๐/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

นางสาวอณันญา กระโชรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

นางสาวฐานิกา สวนดง
๒๗/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

นายณัฐวุฒิ คำชนะชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

นายพงศกร บุญโสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

นายธนิต กันดุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

นางสาวชนิภา ทองดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

นายสุรศักดิ

์

ทองแท่งเหล็ก
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

นางสาวรัตนากร สุคนธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

นางสาวศรัณย์พร เร่งพิมาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

นางสาวณัฎฐวดี สิงหล
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

นางสาวจิราภา ภาคณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

พาบุตรดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

นางสาววิชาดา เกิดกระจาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

นายอนุชา ฟุงสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

นายวีระวัฒน์ มีสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

นางสาวศิรินทิพย์ รอดสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

นางสาววรรณภา พูนสวาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

นายพงศ์พันธุ์ สมบูรณ์ทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

นายสหรัฐ สิงห์วงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

นายภูณเรศ หนูหน่าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

นางสาวณิชกานต์ คุดเลียง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

นางสาวสิรินทรา ชลปรีชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

นางสาวสุเมธ หางนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

นายรัชชานนท์ แก้วสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

นายธนกร จำรัสเลิศตระกูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

นายกฤษฎา พาบุตรดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

นางสาวพราวภิรมย์ มีสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

นางสาวภัทรวดี ชะโนกรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

นางสาวกนกวรรณ คงเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

นายธีรวัฒน์ แสนสอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

นายธีรภัทร์ ศิริกังวาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

นายกิตติภณ สุวะศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

นายเจษฎา เกตุประทุม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

นางสาวพรนภา สายบุญนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

นางสาวอุสาวดี สุขสำราญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

นางสาววริศรา ภักดีกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

นางสาวบานเย็น เม้าขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

นางสาววันวิสา บัวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒

นางสาวอมรรัตน์ คุณประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

นางสาวมาวิกา สินศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

นางสาวพรพิชญ์ สมัตถกกาพงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

นางสาวศิริวรากุล บุญส่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

นายสุริวัติ แก้วทรวง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

นายสุธี หางนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กชายปรัชกิตย์ เกตุชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงอัจฉรา เหล่าเขตกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กชายกมลวณิช เข่งพิมล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เดชบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงเสาวรส พตุลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงสุธิตา ใยคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญประเสริฐ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กชายพันธวัช ส่งเสริม
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ส่งเสริม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงจิตรานุช วงษ์ดวงตา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กชายนพพร ปราณีตพลกรัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กชายกริษณุ ทะวะรุ่งเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงทิพวรรณ โกสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงปรีดา รัตนะวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงสุนันทา ภูมิอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงปนัดดา ง้าวกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ ดวงอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงวาสนา ไม้นอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ เมืองวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงนำทิพย์ สุกกินดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กชายอังกฤษ สาระนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงพรรวษา อนงค์นอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๐ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กชายบุญยสิทธิ

์

บุญพิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงวันสิริ สีหานาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กชายวุฒิชัย สังสุด
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงเฟองเกศ เปล่งปลัง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงชาริณี สินปรุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กชายกฤษฎา ขือขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงกัลยา มาศรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงจารวี บุญมีปอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กชายนันทวุต อวนชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ เพิดขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ปญญาเหลือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ขาว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กชายปรมี ญาติจันอัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายฤทธิศักดิ

์ ์

ผลวิงวอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เปยนขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กชายทิพปกรณ์ คุณมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วหล่อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายตะวัน แสวงเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงอินทิพร ชัยเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงบัวคลี

่

ยวลใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระทู้นันต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กชายนันทกร ยาดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงสาลิกา เจริญกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ โงนสาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงกนกอร แดงจันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ โนนสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กชายศักดิชัย

์

พวงมาลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมรูป
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ พิลาลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงนันทกาญจน์
รัตนาวิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กชายธนพล หงส์มาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ใช้จันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กชายประกฤษฎิ

์

เรดสันเทียะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กชายอภิชาต ขนาดกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงกาญดารัตน์ ดีจันทึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๑ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงพิมธิชา แก้วศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กชายธีระพล สีตะพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กชายบุญมา ดวงแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กชายนำชัย วัชระโกมล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงอรนิภา เทพารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ใบบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ เหียกสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กชายอรุณสวัสดิ

์

ยิมโกทับ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายเจษฎา ชัชวาลย์ปรีชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงปยะวรรณ รอบรู้
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กชายกษิดิศ วงศ์ษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขอรับกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงนลิน เรดสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงวรรณิชา โชติสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา หุ่นไทย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กชายพงศพัศ เกตุชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงจิดาภา เชิดสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กชายพัสกร นุชอนงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กชายกฤษณ์ สันวดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กชายจักรภัทร ศิริมงคล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กชายจิรเมธ ศรีบรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กชายชวลิต เดชพินิจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ใจภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจนไพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กชายไตรภพ มุกขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กชายนนท์ธกานต์ พันธุ์แก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กชายบรรณวิชญ์ เกตุสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กชายภารุวัฒน์ เอียมละออ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กชายวุฒิชัย ตุลิยานุวัตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กชายนุชา ประวันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กชายอภิลักษณ์ ไชยเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กชายเอกราช สีวังนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จัวกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงขวัญธิดา บำรุงกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ ดวงจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงดุษฎี พอสูงเนิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงปยะธิดา พืมขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงรุ้งนภา พงศ์ธนานันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงวรรณนิพร อินทร์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงสิริญา มุ่งอ้อมกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรีบรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงอนงค์เลขา ทุมดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กชายพิทักษ์ ครุฑวิชิต
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กชายไพฑูรย์ เฟองจันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กชายสิทธิชัย กอเงินกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กชายอานนท์ หวังแลกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กชายธนกร อินธิเสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กชายธีรภัทร จำปา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ปรางอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ รินนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงปาวีณา เทพารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงสุมินตา ประสินทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ หาญสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงศันศนีย์ ไซ้จันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงสาวิตรี โพธินาม

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กชายจิระพันธ์ ดาวจันอัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำสุทธิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กชายกฤษณะ พันธ์โมช
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กชายกิตติโชค แสนประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กชายเจษฎา ด้านชอบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กชายชาคริต พันธุมิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ เวียงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๐

นายรัฐธรรมนูญ พูนเพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กชายรัฐพงษ์ ฟรอมไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กชายราชันย์ ประดู่
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กชายวทัญู อารีเอือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กชายวิทยา ซอสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กชายสุรพัศ อยู่สุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กชายอนุศักดิ

์

สวยกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กชายอนุสรณ์ สิริจันดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กชายอัครชัย แนวกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กชายเอกชัย ดำกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กชายณัธนันท์ วงษเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงกัญญา โสดาจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กหญิงขวัญใจ คำสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงจันจิรา ภูมิอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กหญิงธนัชพร สิริกังวาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ ลือสันเทียะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงพรรณิดา ปะตังเวสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงพิยดา แสงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กหญิงภัทรศยา ดีเสมอ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กหญิงมนศิกาน คำมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กหญิงเมธาวดี วงค์ษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงวนิดา ชัยประภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กหญิงวิชิดา อาวรจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงวิไลพร ธาตุจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กหญิงสุธิชา ผ่านกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กชายศิวพล นิมกลาง

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กชายศิวณัช นิมกลาง

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กชายพัสกร นครแสน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กชายวรัต เลียวกลาง

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กชายรังสรรค์ ตุ้มฝนเฝอ
๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา พรมเรน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงนลพรรณ ชนะ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กชายจิราเมธ ศรีสว่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กชายขวัญชัย แวงสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กชายเอกอินทร เลียวกลาง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ เลิศจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงกัลยาณี ด่านแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงอภิญญา พรมเรน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ปทวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๔ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายธีรจักร จงกลกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงชนิดา เพียรการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นัมขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กชายนพณัฐ น้อยนันตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กชายณัฏฐา แสงกระจ่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กหญิงบุตรนภา ช้อนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายทิพภากร ปรีดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งธิวา กล้าหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงวรรณนิสา ขจรกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายฐาปกรณ์ วังชมภู
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงภารวี ศิริกังวาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีสร้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงรันญาดา รัตนะโพธิศรี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กชายกันต์ดนย์ สมพะเนาว์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พลชาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงศิริมล หวังแววกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงเขมจิรา อัตถ์เนตรสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงปนิดดา ส่งเสริม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ส่งเสริม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กชายนนทิวากร รินนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กชายภาคินธ์ คล้ายสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กชายโชคมังกร กองแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กชายนพรัตน์ แคใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กหญิงปยธิดา เทอดเกียรติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กชายบุญโชค ธรรมเกาะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กชายเอกรัตน์ ขอวาดกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิมสอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แพนไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กชายณัฐพล ศรีทนต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เพียซ้าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กหญิงวีตะวัน เสาร์วงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กหญิงกนิษฐา จิตรจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กชายวรภพ โสมาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พากย์พรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กชายอานัติ แห่งกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กหญิงปาลิตา พลพิลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กชายพิพัฒน์ เยียงกลาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงนภัสสร ไม้สูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงนภสร ปกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กชายอภิพงษ์ พรเพ็ญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กชายธนโชติ จงเกาะกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายพนมเวศน์ จีนกสิกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงลายแพร ทราจารวัตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงพนาวรรณ จีนกสิกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ผายกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงอรอุมา มังสูงเนิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กชายสุรยุทธ์ หมายดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ กะเช่ารัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๘

เด็กชายอนุชา กมลกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงอินทร์ธุมาท แผนพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงเขมิกา หมายยอดกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กชายชัยชนะ พรมจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กชายนัทธวุฒิ ครำสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กชายลักษณวงษ์ ช่างเกวียน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กชายกิตติภณ มัดตะคุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน บริพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงจันทราภา ถาปนแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา คิดแมน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงอรอุมา ธรรมนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงกัญญาภัค พิมพ์ตระการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงพิมพิศา ภาคกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒ ยอดเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงธนพร โปะสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงบุณฑริกกา กิงจันทร์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กหญิงนิรชา มุขจร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงมัณฑนา บทกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กชายระพีภัดร์ คำเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กชายกฤษดา คำมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ สายสินธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายธนพล พัดสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กชายปญญาพล แทนสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองจันเอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาละ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงธนัชพร เภาเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กชายธนากร คุ้มจันอัด
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงภารวี ทองโปรย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงมาริษา เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กชายชัยชนะ เศรษฐวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กหญิงรัชติกาล ชะเวรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงปลายฟา อาจพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เพิมพูล

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา เพิมพูล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงฤดีมาศ บุญทองโท
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงปภัสรา วันนิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กชายศุภกิจ บัวทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กชายอาทิตย์ ทองจันเอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กชายธนาธิป ขำนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงสุธาสินี ภูมิเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงวณิชา อู่ทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงอริสา สุเมธมงคล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กชายกิตติภูมิ มิตรสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กชายพัชรพล นัทธี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กหญิงญาดา เศรษฐวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงปรารถนา วรรณ์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงนฤมล แสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงอารยา ชนสนิท
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กชายหัสดี แดงขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายวรายุทธ แคล้วกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กหญิงปรางทิพย์ อดทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ราชธานี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กชายรุจิกร พรมจารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กชายธีรภัทร คำพุก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ เศรษฐวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงอรทัย ทองโสดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๗ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงเนตรนภา ขาวแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ธนูศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงวาริสา สุภาสูรย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กชายณัฐวัศ ท่อมจันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กชายกวี ประชากร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมบูรณ์มา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กชายปยะ ด่านเสลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงศุภิสรา แสงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๓

นายอนุชา พรมทา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กชายเดชา มะดีนิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ปพรมราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กชายสมนภัทร จิตรหาญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กชายจักรพันธ์ จรโคกกรวด
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กชายธีรเดช ติดญาติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กหญิงรัตนา โอดดอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปทุมมาตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กชายปกรณ์ โกบสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กชายนัฐพล ศรีสด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กชายภูผา มิงขวัญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา สุขลาภ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงธินิดา คำมาตย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กชายธเนศ พึงงาม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กชายปฏิมากร เนืองทองหลาง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงปนัดดา ทองศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กชายราชัน ขามช่วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กชายกมลภพ ศิลารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ รักจันทึก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงศิริชาภรณ์ บำเรอทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวสระ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กชายสุวรรณ จันนุบิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กชายยุทธนา ขุยจันทึก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กชายศรัญู พฤกจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กชายอมรเทพ สาระรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน พรจันทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงบวรรัคน์ ดวนจันทึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงพิณแก้ว พนมเครือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กหญิงอรอุมา เบือกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กหญิงวรรณิสา ดอนถวิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) วัดกุดน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กชายอำนาจ สมพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉวีวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กชายอัครชัย พูนสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กชายสุวัจน์ มุ่งพันธ์กลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กชายณัฐพล เกิดจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กชายอัษฎายุธ ทิวจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงฐานิตา พ่วงบรรจง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กชายณัฐภาส กะเชิญรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กชายศักดิสรณ์

์

เรียงสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กชายสุภากร แพทย์สูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๓

เด็กชายอิชยา โพธิดี

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กชายกิตติธัช อิมจันทึก

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ช่อชัน

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ นาจู๊ด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ บุตรหินกอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงเรวดี ชนิดนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กชายไพโรจน์ รอสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กชายธนุวัฒน์ บุรัชกาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กหญิงธีรดา ชอบนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กหญิงณัฐพร ธูปจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงวรรณศิริ แก้วสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงเกสรา กลุ่มจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงวรดา โชติจันทึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ตัสสะสูงเนิน
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามณี บุญอยู่ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ขอมอบกลาง
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงวรรณพิมล เสนจันทึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กชายเอนก ชิงตะขบ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กชายโสภณ ผิวตะขบ
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กชายพีรณัฐ โฉสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กชายนิธิพงษ์ ไปปอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปราณี
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงฐิดาพร ภูมิจันทึก
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กชายก้องกิดากร วังลือชัย
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กชายนฤชาติ น้อมสูงเนิน
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เต๋ากระโทก
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กชายภูดิศ พัฒน์คำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กชายวุฒินันท์ แย้มจันทึก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เพ็งจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กหญิงภาวิณี ศิริเทพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงนภัสสร จ่นกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายอคิราภ์ แสงพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงชนากานต์ บำรุงศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงวัชราวิลัย วารินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงณัฐชา สมสะอาด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงอาทิติยา พวงมณีโชติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กชายกรินทร์ มะเดือชุมพร

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กชายพลากร อุทุกศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กชายนนทกร บัตรสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กชายภาณุพงศ์ รัตนมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กชายอักษรศิลป ขอเหล็กกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กชายภัทรพล สงขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช ยะกะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงธัญจิรา จุขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงอารยา กล่อมไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจ๊กจันทึก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงธณัฐชา ไฝจันทึก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงอริสรา กมลกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กชายฉัตรดนัย พิพัฒรัตนะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กหญิงวิภาดา แผ่นทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กชายธนพล มากทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กชายอนุชิต อิมขุนทอง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายศิวนาถ เผือดจันทึก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กชายอรรณพ วงษ์แก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงวาศิตา ช้างศิลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงรัตวรรณ วังสรรค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กชายว่องไว เรืองหร่าย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงณัฐชา อ่อนวิมล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เรียบเรียง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา อุทิตบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กชายพลเทพ พวงมณีโชติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงณัฐกาต์ ชูใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พงษ์กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กชายชำนาญ ประสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กชายพงศกร โตจันทึก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กชายวรรณพงษ์ เฟองแพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กชายศิริยศ โพธิทอง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กหญิงกัลญาณี สิทธิสูงเนิน

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพียซ้าย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กชายปยะพงษ์ พลจันทึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กหญิงสุจิตรตา พวงเกษร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กชายวุฒิภัทร วิเชียรฉาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายธัญญาพล มีขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายทรงกรด ใจจันทึก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงวิศัลยา มะเดือชุมพร

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงเรวดี พิลาตัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กหญิงปาติมา ตรีศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กหญิงสมฤทัย ฟดสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงพรไพรลิน มอมขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงสุภาสินี เง็บสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กชายภูวเนตร สิทธิกัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงปยะดา โชติจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงพัทราพร วรรณะนานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงสิรินดา ตู้จันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เชือนิล

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กชายเจษฎา ปลังกลาง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายสมิทธวุฒิ บุญมาก
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงเมศิณี มังจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลีจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก โชติสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงพันธิตรา ขำพรมราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงปุณยวีย์ ฟุงจันทึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงชญาณี เธอจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กชายปฏิพล โชติสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กชายภูวนาท วิเศษวงค์ษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เสวขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ทุบจันทึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กชายปริชญา ภู่จันทึก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงวรรณิภา อินลุน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงจิราภา เบิกขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๓

นางสาวสุชาดา ศรีโยธา
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๔

นางสาวพิม์วิภา อ้อมนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๕

นางสาวกาญจนา สิมาแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๖

นางสาวอังคณา น้อยจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๗

นางสาวพรอณปทร คำภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๘

นางสาวหทัยชนก มะสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๓๙

นางสาวอัจฉลา จันทีนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๐

นางสาวสิริวิมล ซอสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๑

นางสาวกชกร ปลังกลาง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๒

นางสาวธิติมา ขออยู่กลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๓

นางสาวศศิธร แก่นจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๔

นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๕

นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๖

นางสาวศุภิสรา ระบือพิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๗

นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๘

นางสาวเจสิตา มุ่งโตกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๔๙

นางสาววริสรา โหมกขุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๐

นางสาวสิมิลัน กองสมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๑

นางสาวนภาพร ซ้อนจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๒

นางสาวสุภิดา วิชัยกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๓

นางสาวจันทภา สุริยันต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๔

นางสาวนงนุช ผลผาเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๕

นางสาวบุญญารักษ์ แปลงจะโปะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๖

นางสาวปภัสสรา โขงจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๗

นางสาวประกายฟา มาพะเนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๘

นางสาวมลฤดี กระจา
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๕๙

นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๐

นางสาวพรธิรา การุณวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๑

นางสาวจิราพรรณ รักษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๒

นางสาวภัณฑิลา คำภาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๓

นางสาวอารยา ดาวจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๔

นางสาวภาณุมาศ สุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๕

นางสาวจิราพร รักษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๖

นางสาววาสนา อัดสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๗

นางสาวสุกัญญา สุดตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๘

นางสาวณัฐธิดา เชิดชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๖๙

นางสาวณัชธกมล ธนประศาสตร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๐

นางสาวอายริน อิสริยะทิพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๑

นางสาวสุทริต ฉิมมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๒

นางสาวกาญจนา มิตรจันทึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๓

นางสาวสุดทีรัก

่

แก่นจันทึก
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๔

นางสาวเกศรินทร์ ช่วยศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๕

นางสาวสุวรรณา เตียนจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๖

นางสาวเกวริน เพชรงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๗

นางสาวนภาวรรณ สร้างนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๘

นางสาวสยุมพร ตรีภพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๗๙

นางสาวสุดารัตน์ มีสมบัติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๐

นางสาวสิริลักษณ์ เฉลียกลาง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๑

นางสาวสุวรรณี กำรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๒

นางสาวจิดาภา พิริยะตระกูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๓

นางสาวจิราพร ฉาดนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๔

นางสาวภัทรศยา สองขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๕

นางสาวชลธิชา เจ๊กจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๖

นางสาวจิราภรณ์ พะวิงรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๗

นางสาวกุลธิดา แลศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๘

นางสาวคุณากร อัวจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๘๙

นางสาวอัจฉราภรณ์ สุพลดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๐

นางสาวเพ็ญภักดิ

์

ประยุตเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๑

นางสาวธัญชนก สอนจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๒

นางสาวสตรีรัตน์ เหลากลม

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๓

นางสาวหิรัณยา เจือจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๔

นางสาวพรชนก ลามาช

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๕

นางสาวอรยา เครือบจันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๖

นางสาวศิริขวัญ เสียงใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๗

นางสาวพรญษณี ภู่จันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๘

นางสาวอารยา เอียการนา

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๓๙๙

นางสาวญาณิสา สินปรุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๐

นางสาวรักตระกูล จัดจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๑

นางสาวรังสิมา พรศิวกุลวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๒

นางสาวนภัสวรรณ ทิมจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๓

นายบุญญฤทธิ

์

ใจกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๔

นายลือฤทริ

์

งอบโคกกรวด
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๕

นายปาราเมศ กลำสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๖

นายศศิญ ปอมไหมทรง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๗

นายกิตติวัตน์ ศรีเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๘

นายชินวัตร เพไทย

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๐๙

นายณัฐพล ฝอดสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๐

นายแสงตะวัน ดีบริสุทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๑

นายปริญญา มาตรา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๒

นายกรเกียรติ ศรีสิงห์บุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๓

นายศิทราวัฒน์ กิงเกตุ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๔

นายเชษฐา ชำนิมาตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๕

นายณัฐพล อิงวิจิตรอำไพ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๖

นายวาวถิรดา แกนขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๗

นายพงศกร อิมประเสริฐ

่

๒๘/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายกฤติน อ่อนเกตุพล
๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กชายธีร์ฎากร ชินวรวิทิต
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๐

นายปยพงษ์ เจียมทอง
๓๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กชายชินวัฒน์ ทิมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายอัษฏายุธ ดกขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กชายชาคริต แสนธิ
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กชายภัทรพล จันทรสวาท
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กชายภูบดิน รัตนฉัตรชัย ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กชายเกรียรติศักดื รุ่งเรือง
๒๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กชายอนุรักษ์ ถ่ายสูงเนิน
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กชายอติชาติ ยศประเสริฐ
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ โกจันทึก
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กชายศุภณัฐ ปอมวัดแค
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กชายดนัยศักดิ

์

สือจันทึก
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กชายคุณานนต์ เพชรจันทึก
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กชายสุเมธ วิเศษอุดม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ บุญแจ้ง
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กชายโชคทวี ฤทธิจันทึก
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กชายธราเทพ สุ่มมาตย์ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ มอมขุนทด
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กชายเจตรินทร์ ปนวิเศษ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กชายธนพัฒ เขียวอ้าย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กชายพัทธพงศ์ บุญจันทึก
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กชายศิริทร ไพรสิงห์
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ สายทอง
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กชายกรฤทธิ ทำมารุ่งเรือง
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กชายศุภกร ตุ่นเตียน
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กชายภุชงค์ อนุรักษ์ชัยเวช
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กชายรัชพล เลาหพูนรังษี
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กชายพีระภัทร์ ประเทศ
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กชายบัญชา รัตนพันธ์
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงสว่าง
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายภูริโชค ไม้น้อย
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กชายกีรติ ศรีรักษา
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กหญิงปนัดดา ศิริโชติ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงฐิตาพร ดอกสันเทียะดี
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงสุธิมนต์ แก้วหล้า ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงวารี รูปสอาด
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงชลิตา วรรณดี ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กหญิงเยาวพา บุตรกันหา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงสุชัญญา ถิระกิตติพันธุ์ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กหญิงกนกพร ชิวพิมาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กชายชัชชัย แพงเกาะ
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ สินไชย ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กชายศิวัช รุ่งสูงเนิน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กชายวราเมธ แก้วจันทึก
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กชายภราดร แฉ่งสูงเนิน
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กชายจักริน สมพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กชายพัสกร บุญเชือทอง
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กชายฤทธิธรรม เลือดกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กชายตะวันฉาย ชัยโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๖๙

เด็กชายวสันต์ อาจพรหม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กชายวิชชากร เกตุวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กชายวัชรพล งอกจันทึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กชายศุภกร สุริยะชัย ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กชายถิรพล งวดสูงเนิน ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ มีโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ผดุงฤทธิชัย
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กหญิงญานิศา นังสันเทียะ
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กหญิงอริสรา หวานสูงเนิน ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เกียรติบุญญากร ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สูงเนิน
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กหญิงอัญชลี กล้วยเลียง
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กหญิงจุฬาลักษญ์ ขาบจันทึก
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงศุภิสรา เทพกระโทก ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กหญิงวนิดา ช่างเกวียน ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงวรกมลวรรณ
วงศ์สวรรค์ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ อินจันทึก
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ใจจันทึก
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงศิรินภา สงสุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงศิระประภา โทฮาด
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กชายสมรักษ์ ไพรสิงห์
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กชายอธิป สงครามศรี
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กชายชานน ติจันทึก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กชายภูรินทร์ แหลมจันทึก
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พิรุณ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กชายสุรเศรษฐ์ วงษ์กุลทรัพย์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กชายรชต ลินดาวรรณ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กชายกฤตนัย เสาศิริ
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กชายรชานนท์ ชูใจ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สงพิมาย
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายธีระวุฒิ พรมมาก
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กชายทวัตถ์ เพียซ้าย
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กชายจอมสุรางค์ วัชรศัสตรา ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กชายอฌิรณัฎฎ์ วัชระวิชย์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กชายปรเมฆ หนำจันทึก
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กชายรังสรรค์ หวลสันเทียะ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กชายธนกฤติ บมขุนทด ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เผือดจันทึก ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กชายภควัฒน์ งาจันทึก
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๐๙

เด็กชายพุฒิเมธ เคนจันทึก ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กชายอัมรินทร์ ด้วงช้าง
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กชายภาณุ ชาคง
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ ภูมิขุนทด
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กชายวีรภัทร ทับแสง ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กชายสิริกร สง่าสูงเนิน
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทาสูงเนิน
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กชายก้องภพ โนมขุนทด
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กชายครรชิต เกตคำขาว
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กชายวรนันท์ ปดถาธิตัง
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กชายณัฐพล หมดชัยภูมิ
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กชายอภิเสฎฐ์ ซับจันทึก
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินรัมย์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กชายสุประวีณ์ ปนสันเทียะ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กชายอธิบดี รานจันทึก ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กชายภาสกร อัมพะวัน
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ สมพงษ์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กชายพีรพล เพิมพูน

่

๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กชายอัครราช เจนรัมย์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กชายนันทพงษ์ จันทสิทธิ

์

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายธราดล บำรุงนา ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กชายกิตติภูมิ เข็มโน
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กชายภาคภูมิ ทอนสูงเนิน
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กชายนนทกานต์ ปนจันทึก ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กชายธนพัฒน์ ภูมิจันทึก
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กชายอรรถพล เกตุค้างพูล
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งแฝงกลาง
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กชายปรมินทร์ สอดส่อง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายศักดินันท์ เนขุนทด
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กชายพงศกร ลอยจันทึก ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กชายวิษฬุต สีระสาน ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กชายธราวุธ เมืองขาว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กชายภัทรพล มิลจันทึก ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายบุรินทร์ เจือจันทึก
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กชายนฤเบศ แก้วสุข ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กชายปุณยวัจน์ ใจจันทึก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กชายชนุดม สามนคร
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กชายพุฒิกร สมบูรณ์
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กชายวิศรุต ทาจำปา
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กชายธนพนธ์ พัวพัฒน์เกียรติ
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กชายพีรภัทร แหวนแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ทิมเจียม ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กชายรพี มอญใหม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กชายศิลา เวินขุนทด
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กชายปรมินทร์ สีปากดี ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กชายธัชพล แก้ววิลัย
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กชายศรุต ชัยศาสตร์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กชายนทีกานต์ ผลนา
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กชายวีรภัทร ครคง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กชายนัฐพล อัมพวา
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กชายณัฐนันท์ จันทสุวรรณ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กชายนนทนพงศ์ พิณภักดี
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กชายธาราธร บุญศรี
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นดสูงเนิน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ล้อมจันทึก
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กชายจิรทีปต์ เกิดจันทึก
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กชายพงศกร โลนจันทึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์ ใจมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กชายวีรวัฒน์ คงพลปาน
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กชายกฤตวรรณ เซ็นกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงกนกรดา งาจันทึก
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองวิจิตร
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ซอสูงเนิน
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ เกตุแก้ว ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงสุธิมา ดุลกลาง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กหญิงระวีวรรณ ฝาดสูงเนิน
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กหญิงภณุดา เสาะสูงเนิน ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กหญิงเบญจภรณ์ รัตนพิเศษ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กหญิงปฐรวีย์
โซวสกุลสุรกานต์ ๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงศศิวรรณ เพียซ้าย
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงอรวรรณ ลวงสวาท

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงวริษฐา แท้สูงเนิน
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พลสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กหญิงภัทรศยา ไชยเฉลิม
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงภัทราวรินทร์
ทองมาก ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ คัมภิรานนท์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี จิตตวชิรานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กหญิงจิตฤดี จันทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กหญิงปรียาภัทร วิริยะเกิดชัย
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๘๙

เด็กหญิงพชรวรรณ นันทไชศรี ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กหญิงกัลยา หนูเหล็ง
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กหญิงปยณัฐ งานแข็ง
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กหญิงเพชรลดา ดีจันทึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ศรีบุญเรือง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กหญิงอลีณา เยียงจันทึก

่

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กหญิงณัฐชา นุชจังหรีด ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงณัชชา ไทยวพัฒนกิจ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วีระสุชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงภาวิดา เสาะสูงเนิน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงสุวิมล ปนแก้ว
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงณัฐพร เพียงจันทึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงธนาพร ขันแข็ง
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงปริญดา ทุมจันทึก
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๓

เด็กหญิงสมิตานัน ฆ้องโนนสูง ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กหญิงวิภาดา แสงหิรัญ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึงเสือ

่

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ ฉิพิมาย
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงนภาวีร์ คูณคำ
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงนาระดา สินปรุ
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ กลินสุคนธ์

่

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงไหมแก้ว อินสุวรรณ์
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา เหมวรานนท์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงณัชชา ยะสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงปฑิตตา ฮันสูงเนิน ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นมีสมบัติ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงชฏาภรณ์ อ่อนศรี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงธัญจิรา ชินวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา หาสสุด ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริมาตร ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เจ็กจันทึก
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุรักษ์ทวีพร ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา สุธิ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงพัสกร ทองขุนวงศ์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กหญิงบุษริน พรหมธิดา ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กหญิงตติยา ทับสีแก้ว ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ สิงห์โคกกรวด ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงพิรดา เชืยวชาญ

่

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กหญิงปยมาศ เทียนประสาท ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงสุฎาภักตร์ อินทร์พันธ์ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองดี ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงมริดา แสงส่ว่าง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สินจันทึก ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงจิรวรรณ พาขุนทด ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงรุจิภัทร เสตะรุจิ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงนปภา อนันต์
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงนันทิตา เมสูงเนิน
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

ภู่ย้อย ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กชายวิชชากร แสงแดง
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กชายภูรินทร์ ชุ่มสันเทียะ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กชายวุฒิภัทร งามจันทึก
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ วีระรักษ์
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กชายธนากร หีบสูงเนิน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงอภิญญา พึลึก
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงสุธีรา ทับสูงเนิน
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กหญิงมุทิตา ฉับจันทึก
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กหญิงญาณิศา พ่วงกลาง
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กหญิงอสิตา แย้มรู้การ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงปวิชญาดา อินทร์แก้วเมฆ
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลอยจันทึก
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ลี

้

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กหญิงกมลชนก คำเชียงแสน
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงปวีณา เพียงจันทึก
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กหญิงวิลาสิณี สุกัณฑ์
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงกฤษณีญา วงค์สุวรรณ์
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงบรรณารักษ์ หอมหวน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงกมลชนก คำสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กชายอนุรักษ์ ไชยดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กชายพิชิต พันบัวแพง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กชายพิทักษ์ โทไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กชายสหรัฐ ทิมูลนีย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๒
เด็กหญิงประกอบแก้ว

แพ่งจันทึก
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กชายกิตติโชค วงษ์ตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ มุ่งก่อกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๕

เด็กชายวงศกร ทองมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กชายศูภณัฐ จอมเกาะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงพันธิตรา ศรีสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงสุธิตา เบียกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงสาวิภา เขียวอัมพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงกุลปรียา มิงขวัญ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กชายอิทธิกร อึงขุนทด
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงประภัสสร หวังคอนกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กหญิงอรไท บัวสนิท
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กหญิงอัจฉรา ขุนหล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กชายเจริญชัย เภากลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กชายไชยา ไชยดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กชายวงศธร ทองมาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กชายศรัณย์ชัย สนธิณรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กชายศรันย์ภัทร แก้วจำรัส
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงกชกร ก้องสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กชายศิริวัฒน์ จอมเกาะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กหญิงวารินทร์ อาภรแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กหญิงสุพินยา จัดอาสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงอรวี เดือนกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กชายอัษฏาวุธ โมงขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกันหา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงธิติมา พุทธาสมศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กชายธาดา ไชยพิมพ์บุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กชายคนิจชัย วงเวียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กชายมงคล ฟุตสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กชายธุรพล ขาวนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กชายพงษ์ธร กะจง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กชายกวิน สรสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กชายแสนสุข ลาโลด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กชายอัฑฒวีร์ เขือนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จอมเกาะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ชดกลาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กชายศุภกรณ์ คลืนกลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กชายสหัสชัย ศรีสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงเกวลิน เชยสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายธีระยุทธ ชิดโคกสูง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายเอกพัน ฉิมสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ชาวโนนสูง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กชายพัชรพล แข็งขัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงสุภัสสรา เสนาฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงสุธาสินีย์ หวังแหวกกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กชายเกรียงไกร วงษ์ศิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กชายธนภัทร เขียวอัมพร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงสุนิสา ดวนจันทึก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงแพรพลอย สิทธิหาญ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีจันทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงกุลนิภา ขำรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงยุวดี ชดกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กชายชานนท์ เกตุกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายสุระสิทธิ

์

เตือนจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงชมพูนุช จงรักกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงณิชกานต์ เอียมพงษ์สาน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงดวงพร สร้อยจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กชายมงคล ดวนจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายรัตนชัย ศรีสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงอรอนงค์ โมกศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไทยลาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กชายพีระพงษ์ กู่โบราณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กชายวาสุเทพ ศรีอำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงภัทราพร ขออยู่กลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงสาริณี วงษ์ตรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงสุธินันท์ โตปะคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงอริสา ประสพศิล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แพ่งจันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๑

นางสาวสุภาพร แข็งขัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

รักษาภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๓

นายพรชัย เชยสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กชายทรงยศ ลีจันทึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กชายเมธา อุ่นอุบล ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กชายพรเทพ ชุมเสนา
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กชายชนสรณ์ มังสัน

้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร ทองสัน
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กชายเอกภพ สารรักษ์
๗/ก๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงเกวลิน แตงพิมาย ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงนิรดา เตียกประโคน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงอภิรักษ์ เริงรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กชายพรเทพ แย้งจู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กชายชนันนัทธ์ เกิดจันทึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กชายเด่นพงศ์ เกียวทองหลาง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กชายกลวัชร คีลีลักษณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จะรุรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองดีนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา ปานสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ หิงไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงพรเมษา สายทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงปลูกกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงปวีณา คูณกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ มณีรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ธรรมวงษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทธิสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงศิรินยา หุ้มไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงนฤมล สุทธิสน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กหญิงพิยดา เพชรบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงมินตรา เศวตกุญชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงอาภาศิริ สุดหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงปณฑิตา โชคโคกกรวด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายกรวิทย์ เล็กเทศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายกฤษดา หงษ์อนนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กชายวายุ เตือยจันทึก

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กชายธนกร เสียมสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๘

50ธัญญารัตน์ ศาลาแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงนิภาพร ศรีสังข์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงพรพรรณ โหว่มุลตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงพรไพลิน มิมะลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา พิผ่วนนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงสุภาพร โหว่มุลตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงอัญธิญา ประทีปรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงวรัญญา สีหะรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปราบหนองบัว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงปฏิมากรณ์ เสาศิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กชายชานน ดอกลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กชายนลธวัช การินทร์รัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กรินรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กชายมานะ พุทธาจู
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กชายภูธเนศ พรมสว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กชายอติกานต์ ตาทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ประหุน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กชายธนพล ธนาภรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กชายบวร ศิรินัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงศิวกร ยิงนอก

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงญาณธิชา การุณวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี ดอกลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา เพียซ้าย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา ยอดรัก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มูลมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงสุคลธรส กรินรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงอารียา สังทองรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์มูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ พลจันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงมัญชิษฐา สุภาโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กหญิงวริศรา สายจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กชายไพโรจน์ ศรีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มากกว่าวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กชายชานนท์ พันธ์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กชายสุรยุทธ แก้ววิเชียร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กชายเอกภพ เลียบจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กชายจิณณวัตร พนัสนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กชายพิชชากร ไทยวงศา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กชายนิติ จันทร์สว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กชายกฤษดา วาทสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กชายบวรศักดิ

์

ไพร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายอนุสรณ์ มโนวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงพาขวัญ พิมหนู
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงนิตยา แก้วสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงจิตร์ทิวา ทิวจะโปะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงสุณิสา บุตรลักษณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมานัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ชะเดืองรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ โคตธาริน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงพรชิตา ทองภักดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงบังอร มโนวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กหญิงจีรวรรณ เฉยกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงปริญญา ปนจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กหญิงสุวรรณษา แทนกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงโยษิตารัตน์ เถกิงผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กชายอาชัญ ดวนจันทึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กชายติชล แสวงนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กชายปญญา มิงแม้น

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กชายชัยธวัช บุตรโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กชายพลกฤษณะ สุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ บ่อจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายศรายุทธ หัตถิยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กชายจักริน ขุนระวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กชายวิทยา พิมานรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อาจจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กชายศุภกรณ์ วงศ์ศรีชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายธีระภัทร ทองศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงณัฐชา วิญญายงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงอรพิมล ดอกลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงอนัญญา เยาวขันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงกุศลิน อุดทุมธิสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เจริญพีระสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงอาจารีญา สืบมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กชายเจษฎา แวนไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กชายกฤษฎา ยศพังเทียม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กชายธนากร เฝดสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กชายธิปไตย โนมขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร ชนิดใหม่
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ หลักคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

พันจันทึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงณัฐนรี พิมดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กชายณํฐพร ลอยขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย บำขุดทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กชายอมรเทพ โพธิสาร

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงอรทัย แสงชมภู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๗

นางสาวธารารัตน์ กอสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๘

นางสาวสุดารัตน์ จันทิม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๕๙

นางสาวนำฝน ชุ่มสีดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๐

นายณชพล คนสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๑

นางสาววิภาวรรณ สินปกษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๒

นายผดุงศักดิ

์

เกตุจันทึก
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ พรมศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงศราพร ก้อนจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กชายเจษฎา ยาโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ตู้สูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กชายพงศกร ไกรสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กชายศุภชัย สิงห์จันทึก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กชายสิริมงคล กันจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กชายอภินันท์ พลจันทึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กชายอานนท์ นิยมพล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงณัฐธิชา ขุนแผน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงเนตรนภา จอดสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงพนิดา ดำงูเหลือม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ แมมขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงอัญชลี ศรีอภัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พันธุมาศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กชายสุทธวงศ์ มุดไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ เอกอาวุธ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กชายชนาธิป แย้มจันทึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กชายภานุพงศ์ พิพ่วนนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กชายมงคล แซ่เจีย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กชายปริพล บรรจงจิตเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียบจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กชายพงศกร ลาภเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กชายศิวกร ประทุมโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ มาศรีสุขสานี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายเริงฤทธิ

์

มีชำนาญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมเมตตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงปฐทวีกานต์ วัฒตะโก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงณัฐกานณ์ สุขล้วน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงสุธิดา พฤกจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงทิพเนตร มีชาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงธารทิพย์ นาคคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงภานุดา สิงห์จันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กชายกฤตภาส กมลกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กชายพงศธร มินทร์จันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กชายธัญวิชญ์ ทิพย์วิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กชายศุภณัฐ ช่างไม้
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ทัพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ทิพย์สูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กหญิงสหฤทัย สร้อยสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงพรพิมล กุลชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงกัญทิมา เกดพร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีวิชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนมิตรภาพ วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กชายวุฒิภัทร จงสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กชายจีระวัฒน์ เจริญราศี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กชายธนกร สวามีชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กชายธนสิน เขียนใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กชายธนพล อุดร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กชายมนัญชัย แพงจันทึก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กชายวันชนะ โข่จันทึก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กชายคมกริช ธูปจันทึก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กชายชนิตพล ชำนิงาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กชายนพรัตน์ งามพลกรัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ภูจันทึก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ซ่อมจันทึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงกฤตพร ลินดาวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงณัฐนาถ ปนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ เรียบจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงสุพรรณวษา บุญรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงกิงกมล

่

ดิสภา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงปภาวี พวงจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กหญิงบุญฑริกา เอือยสันเทียะ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กหญิงอารียา เปรียวกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กหญิงปริณดา หาญสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี จอมทุม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงสุพิตรา ทัณทะรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน วัดซับตะเคียน  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กชายศิริพงศ์ มีวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

วัดโนนทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กชายธนพล เมืองงิวราย

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

วัดโนนทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๓

นางจรรยา เมืองงิวราย

้

๒๐/๐๒/๒๕๑๑

วัดโนนทอง วัดโนนทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กชายภูวดล สุกแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปญญา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กชายปฏิภาณ เหนียวจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายจิรเมธ ภู่จันทึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กชายธานุกร ทวีบท
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กชายนนท์ปวิธ ฟาคุ่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กชายรุจรวี ทอนสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กชายแสนภูมิ โสกำปง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กชายอลงกรณ์ แดงศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงอารยา แซ่เหีย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงโศภิสรา เลิศวงค์พาณิชย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงสายธาร ละม้ายกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กชายพันธกานต์ พุทธรา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กชายวีรพงษ์ แคล้วจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กชายวริศรา บู่ตัง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กชายศุภกร สายจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กชายกฤษดา สาแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กชายณัฐภัทร บุตรเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ญาติจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กชายเอกชล ล้อมจันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พึงสุข

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กหญิงรักษฺณา ขุมลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงพรนภา พลวงศ์ษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กหญิงอภัสรา เลิศแก้วศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กชายรชานนท์ แย้มสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กชายมนตรี ศิริวัณณะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กชายภาราดร พวงพลอย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กชายทิพากร นามประทัด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงกชกร บุญรอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๓

เด็กชายศิวาวุธ นีรนาทโฆษิต
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กชายอดิเทพ ขจัดภัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กชายพุฒิพงค์ ตานะรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงปาลิตา พรมสุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โมมขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กชายเกียรติภูมิ โมงขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร เขตนิมิต
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กชายธีรโชติ ชุมจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กชายธัชธนิน ลีลาทัศนีย์นุกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงพัณณิตา หนูนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กชายธิติวุฒิ วิเศษโคกกรวด
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กชายพงศธร ลากสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กชายนพรัตน์ หน่ายเทศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กชายกันตพงษ์ คิริโม้
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงศิรินภา ธรรมภิรานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงญาณาธิป สุทธิประภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๗๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ เทศจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กชายพยุงศักดิ

์

อัวจันทึก

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แพ่งจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ ศิรพงษ์กุลพจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงพาฝน ชิดพลกรัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ปะเกาทัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ นอขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี หงษ์จันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กชายภูวนัย ไชยชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เจือจันทึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายศุภกฤต ถนอมพลกรัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กชายวิชัย อิมทัส

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กชายมณฑวรรษ ดูเรืองรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๒

เด็กชายกมลภพ เฉลียวไว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กชายวิชญาดา เดนจันทึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กชายมาริสา หน่วยจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงทันทิมา ปกสันเทียะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงรัชนีกร บัวมะดัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ปราณีตพลกรัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ สนิท
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กชายกฤตภาส รังกำเนิด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กชายจารุวัฒน์ สุนทรโสภณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กชายจีรพงษ์ คัดจันทึก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพราะขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงทักษิณี
วัฒนาคมประทีป

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กชายนิธิกร โนนพรมราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงบุญสิตา น้อยจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กชายปฏิภาณ ภูมิโคกรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงพัชราภา โพธิแก้ว

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กชายศักรนันทน์ ธรรมภิรานนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงสุภาพร เชิดชู

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กชายไพฑูรย์ วรรณ์เจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชังใหม่
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กหญิงกัญญาพร ฤทธิจันทึก

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กชายจตุพล บุญจันทร์พัชร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงชลนารถ ยีจอหอ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงณัฐพร เจิงสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กชายณัฐพล เตินขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กชายธนดล ใจเย็น
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กชายธนภัทร หมอกจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กหญิงนัฐนุช ทับทวี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กชายบดินทร์ชัย อาจจันทึก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๑

นางสาวมินตรา เทียงรัมย์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง วัดหนองบัว  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๒

นายสวัสดิ

์

คงทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๓

นายอนันต์ เจริญสุข
๐๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๔

นายสมรส ดวงสุดาวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๕

นายนิรันดร์ แก้วมุกดา
๑๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๖

นายสิงหา มีเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๗

นายปติ โรจน์พิบูลย์พันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๘

นายจีรวัตร ขุนสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๒๙

นายพรชัย แก้วมุกดา
๐๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๐

นายไชยยัณต์ เกียกขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๑

นายวิรัตน์ ใสกระจ่าง
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๒

นายทวีศักดิ

์

พัฒนชีวะพูล
๐๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๓

นายกฤษณะ โพธิลอย

์

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๔

นายพิทักษ์ ชุ่มชืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๕

นายวิชาญ ศักดา
๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๖

นายชาญณรงค์ ไมยโคกสูง
๑๒/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๗

นายสุรัฐ ขอห้อมกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๘

นายประสงค์ กาดสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๓๙

นายชนะ วิชาเกวียน
๑๐/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๐

นายยุทธนา พลตรี
๒๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๑

นายมนูญ สมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๒

นายฉัตรชัย พาณิชย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๓

นายสมเกียรติ นรดี
๒๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๔

นายจีรวัฒน์ แสงลับ
๒๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๕

นายอรรถพล คุ้มกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๖

นายชัยมงคล ครโสภา
๐๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๗

นายเอกรัฐ หยัดสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๘

นายรุ่งโรจน์ ใสสะอาด
๒๐/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๔๙

นายเล็ก ทีสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๐

นายธนชัย เฉลิมกันย์
๓๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๑

นายสุพจน์ เขียวแพง
๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๒

นายกฤษณะ โภโสภร
๐๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๓

นายวรพล วงษ์ยาง
๐๗/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๔

นายเอนก ชาญโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๕

นายพรหมทัต พันธิวงค์

์

๒๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๖

นายธนายง กลบสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๗

นายวรุต ปทุมมาลย์
๒๓/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๘

นายธราธร เลียมวิจิตร

่

๒๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๕๙

นายสมนึก เกิดจันทึก
๐๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๒ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๐

นายทวี โสดาวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๑

นายวิรัตน์ จิตชุ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๒

นายอดิศักดิ

์

มะลิซ้อน
๐๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๓

นายสุชาติ เนตรพลับ
๓๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๔

นายธนพล จงอยู่กลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๕

นายกฤษฏา พรีพรม
๒๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๖

นายอำนาจ ยิงนอก

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๗

นายวีระยุทธ กุลสุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๘

นายเสริมชัย ทอดสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๖๙

นายจิรศักดิ

์

ใจเฉือยดี

่

๐๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๐

นายภาสกร พืชนุกูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๑

นายวันชัย ศรอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๒

นายเอกรินทร์ พิมพ์รัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๓

นายวสวัตติ

์

บุญเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๔

นายอำนวย สุทธิพันธ์
๐๓/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๕

นายทรงพล ดาสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๖

นายสุพจน์ สำฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๗

นายเอนก เชิดมะเลิง
๑๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๘

นายกิตติพงษ์ รักณรงค์
๒๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๗๙

นายสิงหนาท เดชาภิรมย์
๐๙/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๐

นายพันทิวา สุขสดมภ์
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๑

นายสันติสุข ภุมมา
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๒

นายวัลลภ แซ่ลี

้

๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๓

นายบุญยู่ บัวทุม
๐๑/๐๖/๒๔๙๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๔

นายภิรมย์ หนากลาง
๐๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๕

นางสาวทิพานัน สันติสรรเสริญ
๑๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๖

นางสาววิลัยลักษณ์ หนูแดง
๐๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๗

นางดรุศา
หลวงสุทธิปญญา

๐๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๘

นางสาวอันธิกา วิมาโคกกรวด
๒๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๘๙

นางขนิษฐา กางกรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๐

นางสาวสุกัญญา ไกรภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๑

นางณัฏฐกันย์ แพทย์กระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๒

นางสาวสมพร ขอเจริญกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๓

นางสาววรรณกร ครีบผา
๒๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๔

นางอรสา ผลผงา
๑๐/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๕

นางสาวณัฐยา หัสสา
๓๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๖

นางสาวอมรรัตน์ ยิงยง

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๗

นางสาวสุภาพร หน่อแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๘

นางสาวจิราพร แซ่โค้ว
๑๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๐๙๙

นางสาวอุไร เม่ากลาง
๐๕/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๐

นางสาวสอ้าน พรหมกรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๑

นางสาวกรกนก ศรีพรหม
๐๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๒

นางสาวสุชานันท์ พันธุเกตุ
๐๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๓

นางสาวรุจิรา ภิญโญ
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๔

นางสาววรรณนิชพร เกียรติอัครเทวี
๓๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๕

นางสาวเทพรัตน์ ศรีศิริกุล
๓๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๖

นางสาวนิรัชฎา เอิบอิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๗

นางสาวเฟองฟา เรืองกฤติยากุล
๐๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๘

นางสาวญาดาศร สันติสุข
๒๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๐๙

นางสาวจิราภรณ์ ทะบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๐

นางสาวกิติยา ศรีหากุล
๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๑

นางสาวขวัญฤทัย เล็กมณี
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๒

นางสาวกัญญา สาสูงเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๓

นางสาวลลิตา พวงลำเจียก
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๔

นางสาวนิตยา ก้านเพชร
๐๙/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๕

นางสาวสุพรรษา ผกามาศ
๐๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๖

นางสาวรัชดาภรณ์ รุสะดา

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๗

นางสาวปยะมาศ ผ่องสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๘

นางสาวบุญช่วย เลาสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๑๙

นางสาวประจ่น กิงนอก

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๐

นางสาววิราวัลย์ แสงแดง

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๑

นางสาวขวัญเรือน เดชสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๒

นางสาวแหม่ม จิตบันเทิง
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๓

นางสาวแพรวรุ่ง พลจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วจตุรัส
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงอรอุมา งบสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กชายมงคล ด่านกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กชายธนาวุฒิ ภูชมเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กชายชาญชัย เจิงสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กชายธรรมนูญ ปทมะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กชายบรรพต เชยขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายอนุกูล ราชบุรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กชายวีรวัฒน์ แว่นไธสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กชายสุรัสวดี อุปแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กชายศิริชัย เยือกเย็น
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ หงษ์บูชา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กชายภัทรพล ศรีนาค
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทวีแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงวิมลศิริ โคตรหัสดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กชายอลิต ขอผลกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กชายมงคลชัย หมืนไธสง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ เดชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กชายอัครพนธ์ อึดจันทึก
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๔

เด็กชายณัฐนนท์ รัตนคุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กชายสาทิต เทียมขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กชายภูวดล ปวะพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กชายวรพจน์ คำนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ อุดชิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงธัญธร ขำปลืมจิต

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กชายอนุชา ยศสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กชายสุรทิน จันละคร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กหญิงแพรวพราว เยสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กหญิงนิภาพร เจริญผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๔

เด็กหญิงโสรดา ราชสะอาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงพรรณิษา อ้วนจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา พวงอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงศศิภา เปยสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงพัชลินดา พรมกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กหญิงนัยนา สีชัยปญหา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงพนาวัลย์ ทองสวย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ขัมภรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงสุชัญญา ขอผลกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ เขียนสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กหญิงกฤตยา ชมนาวัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียนสำโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กชายวัชรากร หาวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงแสงดาว ขำประไพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงนำฝน รัตนคุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงบุญสิตา ปญโญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงอนุชศรา แก้วโพธิกลาง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงธัญทิพย์ ทางกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงดารารัตน์ มีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงผลิตา ชาญนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงเมย์วดี แพ่งจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๖

เด็กชายหฤษฎ์ แสงศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๗

เด็กชายกิตติชัย ชืนอุรา

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๘

เด็กชายมงคล นาถาบำรุง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๗๙

เด็กชายกฤษรินทร์ เพ็ชรวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๐

เด็กชายศุภณัฐ กำเนิดบุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ศรีวิลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กชายชัยบดินทร์ แพ่งจันทึก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กชายปญจพล ขจรทวีไพศาล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

เปรมปรีดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กชายสุขประเสริฐ เอมพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กชายวิทวัส ด่านกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กชายศิลา ศรีแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กชายมนัส ทาวัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่ตัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงศรัณย์พร ขำรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เทียมขุนทด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงลลิตา เตียงคีรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กชายศิริชัย หันขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กชายปณิพล กาสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ ธรรมกิจนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ แสนมัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ บัวจันทึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กชายจุลดิษย์ ทรงภักดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กชายชโนทัย อุปแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กชายมานิตย์ ศิริวัฒนกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กชายณัฐกานต์ กูลพิมาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กชายรุ่งภพ สิงห์กราน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงณัชชา ศรีแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงอุไรพร หันขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เช็ดสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงสลิตา ยศราสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงชนิสรา โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงพรไพลิน กลินศรีสุข

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คลานกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงคัทรียา ทาวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วโสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กหญิงชนิสรา สืบดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงอังคณา ศรีนะลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงนฤมล โชติกาวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กชายสิทธิพงศ์ เผ่าพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กหญิงสุวรรณี คลังน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กชายไกรสิทธิ

์

หาสอดส่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กหญิงวรรณิภา คำสัตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา ธาตุจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๐

เด็กหญิงวรพิชชา มีแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๑

นายเหร็จ ทานขันธ์
๐๓/๐๕/๒๔๙๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๒

นายศิริ หอมทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๔๙๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๓

นายอุดร จันทะลือ
๒๐/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๔

นายสมบุญ แดงประดับ
๓๐/๑๐/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๕

นายกวีวัฒน์ นครกลาง
๒๓/๐๔/๒๔๙๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๖

นายสุทธิศักดิ

์

เจริญสกุล
๑๒/๐๓/๒๔๙๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๗

นายบุญธรรม ยิมปรีชา

้

๒๕/๐๗/๒๔๙๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๘

นายสมัย พุฒบุรี
๑๒/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๒๙

นายนิเทสก์ ชุมดาวงษ์
๑๕/๐๖/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๐

นายทศพล หล้าเพชร
๐๑/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๑

นายไล สายศรี
๐๖/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๒

นายแดง แจ้งเขว้า
๑๐/๐๒/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๓

นายปราโมทย์ จันทร์จางวาง
๐๒/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๔

นายลิขิต สุทธิพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๕

นายสวัสดิ

์

สีทา
๐๔/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๖

นายโอพาส วงศ์จันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๗

นายโสภา สมควรชัด
๐๙/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๘

นายพยนต์ นาห่อม
๑๒/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๓๙

นายจันทร์ เคยพุดซา
๐๙/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๐

นายภูสมิง จันทร์กัมปนาท
๐๔/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๑

นายนรินทร์ นุกูลดิษฐ
๓๐/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๒

นายประจักษ์ สดาวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๓

นายออน เอ็นดู
๑๕/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๔

นายขาล เชือตาต้อง

้

๑๐/๐๒/๒๕๐๖
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๕

นายปรีชา ศรีอุปชา
๐๘/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๖

นายหนูลี ชมภูพืน

้

๓๐/๑๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๗

นายชูชาติ คล้ายนาค
๒๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๘

นายขันทอง ไวยกุล
๒๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๔๙

นายอำพันธ์ คำพล
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๐

นายวิทยา สุวรรณพรหม
๑๕/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๑

นายเตียง ไพระออ
๐๓/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๒

นายชวน ทองสาม
๑๕/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๓

นายวิชัย มังคละคีรี
๑๕/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๔

นายสุสาคร โคตรคำตา
๐๕/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๕

นายคำบุ ภูเก้าแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๖

นายวิรัตน์ ลีลามณเทียร
๒๘/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๗

นายสมชาย แก้วกำโพรี
๐๕/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๘

นายแสงฤทธ์ สุขทวี
๑๐/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๕๙

นายสุรพล เรือนทอง
๑๘/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๐

นายจำเนียร เผ่าพยัคฆ์
๒๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๑

นายพูนศักดิ

์

จัตุรงค์วิทยาการ
๒๖/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๒

นายถิรายุทธ์ ยอดไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๓

นายสันติ คำชนะ
๐๔/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๔

นายบรรจง บุญหล้า
๐๘/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๕

นายบำรุง เพชรชัย
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๖

นายสว่าง อินทร์ธิสาร
๐๘/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๗

นายสุพล แสนเจริญสุข
๑๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๘

นายสุทธิลักษณ์ วงขึง
๑๙/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๖๙

นายชัยสิทธิ

์

ศรีบุตรดี
๐๙/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๐

นายบุญถัน โพธิกาวิน

์

๐๗/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๑

นายบรรดิษ คณะศึกษา
๑๘/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๒

นายเสกสรร สมอินอ้อย
๐๑/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๓

นายอาทิตย์ เสนาคำ
๐๒/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๔

นายณัฐบูรณ์ บุรีรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๕

นายวิพล ยาตรา
๐๗/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๖

นายณรงค์ ชาวนา
๒๗/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๗

นายวิทยา ไกรเสนีย์
๐๖/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๘

นายอรุณ โพธิจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๗๙

นายจักรวาล นิยมจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๐

นายประกอบ ชุมแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๑

นายมนตรี เอียมประชา

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๒

นายไพวัลย์ อ่อนเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๓

นายนิรุตน์ โภคสมบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๔

นายขจรพล จงใจภักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๕

นายนพรัตน์ กาญจนรงค์
๐๘/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๖

นายยงค์ยุทธิ

์

โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๗

นายปราโมทย์ แสงสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๘

นายทรัพย์ มีศรี
๒๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๘๙

นายนิพัทธ์ สวัสดิวงศ์ไชย

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๐

นายสุวิทย์ วรทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๑

นายสันติสุข สิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๒

นายศรีชล ยศทัพ
๑๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๓

นายชาญชัย บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๔

นายวันชัย อุทาทัย
๒๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๕

นายวีระชาติ ภิญโญ

๒๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๖

นายมนัส ควรกาญจน์

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๗

นายอภิวัฒน์ สุเมธีเนติคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๘

นายดนัย แก้วนิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๒๙๙

นายเสาร์ ทองหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๐

นายประสิทธิ

์

สุพรรณพงค์
๐๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๑

นายเปรมปรีดา เปรมปรีดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๒

นายสมบัติ เชือบัญฑิต

้

๐๔/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๓

นายสุรศักดิ

์

เย็นทรวง
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๔

นายวิเชียร แซมกระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๕

นายมาโนชญ์ คงลอย
๒๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๖

นายอนุรัตน์ คำนึงคุณากร
๒๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๗

นายเทอดภูมิ สารเวช
๑๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๘

นายสุขสันต์ ภูเจดีย์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๐๙

นายจำเนียร จิตรคง

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๐

นายสุสวัส นะคะรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๑

นายสมภพ พูลสอน
๐๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๒

นายไพฑูรย์ บุญพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๓

นายอภิชัย จันทร์สว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๔

นายสมชาย ครองยุทธ
๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๕

นายฐานุพงศ์ ธรรมอัน
๑๓/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๖

นายถาวร แก้วนาง
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๗

นายสุภทัรชัย ขันติแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๘

นายสิทธิสุข สายเนตร์
๒๗/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๑๙

นายวีระ นกทอง
๐๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๐

นายธนพัฒน์ วิริยะ
๑๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๑

นายพัลลภ ศรีอ่อนหล้า
๐๒/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๒

นายมังกร วรสาร
๑๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๓

นายบัวเรียน มณีศรี
๒๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๔

นายวรฤทธิ

์

สร้อยทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๕

นายไกรวิทย์ กมลพิราบ
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๖

นายไพรฑูล ชัยนา
๐๗/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๗

นายวิษณุ ทองศรี
๑๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๘

นายธวัชชัย แข็งกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๒๙

นายอาคม ไพจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๐

นายดนัยฤทธิ

์

สีสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๑

นายเฉลิมชัย ปะโพระพัง
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๒

นายสุพรรณ พรมบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๓

นายยอดชาย คำโยธา
๒๐/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๔

นายขวัญชัย โกยทอง
๒๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๕

นายโชคชัย ศิริพัฒนพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๖

นายธวัชชัย แสงจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๗

นายจำน งค์ เพชรเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๘

นายอัชฌา สายบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๓๙

นายชัชวาล ปรีจำรัส
๑๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๐

นายวิชิต ทูนธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๑

นายทินรัตน์ ชลาบาน
๐๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๒

นายสุรจิตร พรมเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๓

นายเฉลิมพล กลินเมือง

่

๐๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๔

นายธีระศักดิ

์

ปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๕

นายทองใบ รุ่งเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๖

นายธีระพงษ์ เอียมโพธิทอง

่ ์

๐๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๗

นายบัณฑิต อ่อนสองชัน

้

๑๗/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๘

นายเกชา จิตอุภัย
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๔๙

นายมณัฐ บัวศรี
๐๘/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๐

นายนพพล เปยขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๑

นายสุรสิทธิ

์

เรืองแจ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๒

นายพิทักษ์วณา คำมุงคุณ
๓๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๓

นายปริวรรต เค้ากล้า
๐๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๔

นายสุธิสิทธิ

์

พลอามาตย์
๑๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๕

นายธีระยุทธ จูมพะบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๖

นายมงคล บุญแสนยศ
๑๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๗

นายชลสิทธิ

์

กาญจโนบล
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๘

นายสมศักดิ

์

ดอกเชือเอม

้

๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๕๙

นายพรเทพ ทิพยสัตตบุษย์
๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๐

นายพีระศักดิ

์

แจ้งจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๑

นายสายันต์ พิมพิวาล

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๒

นายสุเทพ เติมธนะศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๓

นายสมบัติ กิจกล้า
๐๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๔

นายบรรพต หงษ์ศรีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๕

นายดนัย ลุนหล้า
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๖

นายน้อย น้อมสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๗

นายจะแฮ จะสู
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๘

นายภาณุมาศ ทองอตม์
๑๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๖๙

นายคม แก้วศรี
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๐

นายสุชาติ อนนทสีหา
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๑

นายมาโนช ปกาสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๒

นายครรชิต ทิลารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๓

นายมะสือดี คาหมิ

๊

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๔

นายสว่างพงษ์ หงษ์พันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๕

นายสุรศักดิ

์

เทพสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๖

นายบัญชา ปาทาน
๑๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๗

นายอภิรมย์ รามศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๘

นายทนงศักดิ

์

พาลี
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๗๙

นายเก่งศักดิ

์

อภัยฤทธิรงค์
๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๐

นายวีระพันธ์ บัญชาวัง

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๑

นายชิณณะพงศ์ แก้วกานต์สกุล

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๒

นายสุริโย ทองยัง

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๓

นายประสิทธิ

์

เบิกละ
๐๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๔

นายสุสมสา บูรณะ
๓๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๕

นายสุริโย ทรัพย์ประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๖

นายรัตนะ แสนพรหม
๑๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๗

นายกริง

่

โนนผักแว่น
๐๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๘

นายสมพันธ์ สีเขียวสด
๒๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๘๙

นายชโนทัย เทียงทวี

่

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๐

นายดำรงศักดิ

์

ราษฎร์ภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๑

นายสถาพร เมืองขวา
๒๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๒

นายสุลักษณ์ พลภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๓

นายสุวัฒน์ชัย แซ่เห้อ
๒๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๔

นายสากล วงมาเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๕

นายประเสริฐ อาหมัด
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๖

นายรัชนัย สีทา
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๗

นายธาวิน มุงเพีย
๐๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๘

นายเกรียงไกร พิมพ์สุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๓๙๙

นายอนิญช์ ลุผล
๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๐

นายอานนท์ พรมจอม
๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๑

นายอิศรา ก๋งชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๒

นายกมลภพ ทานะขันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๓

นายอุดมศักดิ

์

โคตรปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๔

นายสุรพงษ์ โพธิเผือก

์

๒๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๕

นายจำลอง คงสีดา
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๖

นายเนติ ศาลาศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๗

นายศักดิสิทธิ

์ ์

โฉสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๘

นายกฤษณฉัตร ช่างสลัก
๒๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๐๙

นายชาตรี ด้วงพิมพ์
๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๐

นายทรงพล ปนเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๑

นายธงชัย แก้วมรกฎ
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๒

นายปราโมทย์ บำรุงกุล
๒๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๓

นายนิรันดร์ ช่างดี
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๔

นายศราวุธ ศรีคำแขก
๑๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๕

นายสำรอง แสงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๖

นายแสงอาทิตย์ มะโนราช
๑๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๗

นายวิทยา หนันเผือก
๐๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๘

นายไพรวัลย์ เขียนเขว้า
๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๑๙

นายตูแวเลาะห์ จือแร
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๐

นายอโนเชาว์ คำศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๑

นายจตุพล เพ็ชรอาพร
๐๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๒

นายชำนิ ม่วงขวัญ

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๓

นายวิทยา ยิมอยู่

้

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๔

นายธนงค์ชัย ทองมนต์
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๕

นายภราดร กฐินสมิตร์
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๖

นายกิติชัย แซ่อึง

้

๑๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๗

นายอนัส หมัดสี
๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๘

นายอนุพันธ์ เอิบทวี
๑๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๒๙

นายอิทธิชล เหลาลม
๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๐

นายเอกชัย แก้วสังข์
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๑

นายปริญญา เชือทอง

้

๒๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๒

นายพเยาว์ เหมันตะ
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๓

นายพิชิต ทิพรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๔

นายวีระยุทธ ฉงสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๕

นายวีระยุทธ ฤาแรง
๒๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๖

นายอธิเบช ชัยพานิช
๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๗

นายวุฒิชัย ภู่ทอง
๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๘

นายภูตะวัน ทุลาไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๓๙

นายพอดี เกษประทุม
๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๐

นายกฤษดา คำวัน
๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๑

นายธีรศักดิ

์

ศรีจันทวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๒

นายพิสิษฐ สุขสอาด
๑๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๓

นายพงศ์พัทธ์

ภิรมย์สมบัติ ณ ถลาง
๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๔

นายชูภัทร ออมทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๓ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๕

นายสมประกอบ ยีพัด

่

๑๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๖

นายนิกร พลเดช
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๗

นายสุรเดช ชมบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๘

นายเอกชัย แก้วตะวัน
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๔๙

นายปยะพงษ์ สิถิระบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๐

นายวุฒิพงษ์ งามขำ
๓๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๑

นายกรชัย แสงเทพ
๑๐/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๒

นายลิขิต เนืองบุญมา

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๓

นายสาโรจน์ อุระอารี
๐๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๔

นายสุเมธ บุญทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๕

นายศรัญู ทัพซ้าย
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๖

นายลำเอียง กินาบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๗

นายธีรศักดิ

์

จันทะ
๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๘

นายณัฐพงษ์ บุญฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๕๙

นายสมพงษ์ โสชัยบัว
๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๐

นายอานนท์ ปาสน
๐๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๑

นายฉลองรัฐ กองโอสถ
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๒

นายราชันต์ ขุนแข็ง
๑๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๓

นายนฤนาท พึงชาติ

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๔

นายโชคชัย สีนวนนอก
๑๓/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๕

นายนำพุ วิไลรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๖

นายนิกร โสดามาตร
๑๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๗

นายนภัทรศกรณ์ จีรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๘

นายสิทธิยันต์ นามาใหม่
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๖๙

นายนพรัตน์ คิดดี
๒๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๐

นายศรราม วงค์ระโซ่
๑๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๑

นายธนัท จันทน์ไพรสณฑ์
๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๒

นายอมรินทร์ บุตรวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๓

นายรส คำคูณ
๑๔/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๔

นายอดิศักดิ

์

มงคลกุล
๐๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๕

นายปองพล สมานพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๖

นายอนิรุจน์ สายสมบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๗

นายสุทธิพันธ์ ทองธรรมมา
๐๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๘

นายวิวัฒน์ จันทมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๗๙

นายกฤษฎา ศิลาเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๐

นายชาติชาย สิงห์น้อย
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๑

นายผดุงพล พฤกษารา
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๒

นายทัศพล ยอดศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๓

นายประสิทธิ ศรีบุรินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๔

นายนิกร ขยายวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๕

นายชาติชาย วงค์ตาดี
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๖

นายณัฐพงษ์ วิลัยลาน
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๗

นายอดิศักดิ

์

วงษ์จันทอง
๒๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๘

นายสิทธิโชค คุ้มรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๘๙

นายวิมล โพธิสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๐

นายสุริยา ยางงาม
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๑

นายอัครวินท์ ลีรัตน์ไพจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๒

นายสมประสงค์ เอียมหยง

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๓

นายธีระพงษ์ ไชยนาน

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๔

นายสัมพนธ์ ศักดิขินาดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๕

นายศาศวัต บุญขาว
๐๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๖

นายเศกสรรค์ ธรรมผาลา
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๗

นายสนธิ คัดทวี
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๘

นายจตุพล พรหมวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๔๙๙

นายสานิตย์ อุ่นแสง
๐๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๐

นายธงชัย พาโส
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๑

นายศิวา อะเวลา
๑๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๒

นายวรวุฒิ เชือกพรม
๐๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๓

นายชัชวรรณ เฮงพูลธนา
๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๔

นายสมเดช บุญสุข
๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๕

นายสันทาน รักสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๖

นายจีรพงศ์ ช่างทอง
๑๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๗

นายคึมเซอะ กัมพูชา
๐๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๘

นายกฤษดา เพียรพิมาย
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๐๙

นายสุรชัย ตาสี
๑๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๐

นายธนพล พานสายตา
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๑

นายพอน อินโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๒

นายสัตยา จารุการ
๐๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๓

นายสุริวงศ์ สุพระวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๔

นายกรณ์ ภูเขียวเหลือง
๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๕

นายชลิต ดวงนิล
๐๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๖

นายสุรศักดิ

์

มาตวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๗

นายมานะชัย เมืองโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๘

นายพันธกานต์ ปรุดรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๑๙

นางนิตยา แสงสว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๐

นางสาววรรณภา สายตา
๒๕/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๑

นางสาววาสนา แก้วกระจ่าง
๒๖/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๒

นางสาวภาวิณี เอิบสำโรง
๓๑/๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๓

นางสาวสุพัตรา ยือรึ
๒๑/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๔

นางสาวกำไล เอิบผักแว่น
๑๖/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๕

นางสาวสุจิตรา ทีละสาย
๐๔/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๖

นางสาวปนัดดา บรรจง
๑๒/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๗

นางสาววิลิปดา ดวงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๘

นางสาวพัชรากร เนตรประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๒๙

นางสาวกุลภรณ์ โพธิดี

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๐

นางสาวจันทิมา เรืองโสภา
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๑

นางสาวปยวรรณ จิตวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๒

นางสาวเกวะรี บุญเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๓

นางสาวนุชจรี จันทร์ฟา
๑๑/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๔

นางจิตราภา วงชาญ
๑๒/๐๙/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๕

นางละไม แสนศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๖

นางสาวศิริพร ทองยอด
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๗

นางสาวนาริน โคตะ
๑๕/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๘

นางสาวนรินทรา เข็มพรมมา
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๓๙

นางสาวลลิตา ปราบพาล
๑๗/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๐

นางสาวฐิติภัสร์ ถิรพรพิสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๑

นางสาวจรูญศรี แช่มโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๒

นางสาวมาริษา ลักษา
๒๑/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๓

นางสาวพิกุล สายพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๔

นางสาวกนกวรรณ เบียกลม

้

๒๓/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๕

นางสาวทัศนีย์ มูลกองสี
๒๔/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๖

นางสาวสุกัญญา พันธุ์แตง
๒๕/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๗

นางสาวชโรธร พรหมลอย
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๘

นางสาวชุติมา ตรีเดชา
๒๗/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๔๙

นางสาวอนิชา วงษ์ชำนาญ
๒๘/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๐

นางสาวทิพวรรณ สิริโท
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๑

นางสาวจามจุรี เพชรใจศักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๒

นางสาวสุวิมล ท้วมกลัด
๐๑/๑๐/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๓

นางนภัสสร วิยะนัด
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๔

นางสาวสายใจ อนธนารักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๕

นางสาวอิสรีย์ กาลพงษ์นุกูล
๐๕/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๖

นางสาวพรพิมล วงษ์ชารี
๐๗/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๗

นางสาววารุณี ชูศรีโฉม
๐๘/๑๐/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๘

นางสาวชัชชญา เฟองฟู
๐๙/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๕๙

นางสาวกมลวรรณ ปองทอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๐

นางสาวนิภาพร ปานประสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๑

นางสาวไรวินทร์ แพทยานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๒

นางสาวศิริพร โพธิศรี

์

๑๓/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๓

นางสาววัลภา กลินจันทร์

่

๑๖/๑๐/๒๕๐๐
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๔

นางสาวเสาวนีย์ สอนกระต่าย
๒๐/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๕

นางบุญหมา สงภักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๖

นางจินตนา โพธิหล้า

์

๒๕/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๗

นางสาวชาลิณี จันสงกา
๒๗/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๘

นางสาวนิภาพร วงค์ประพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๖๙

นางสาวรัชวดี แก้วฟู
๐๑/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๐

นางสาวไอลดา เวลส์ล
๐๒/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๑

นางปานไพลิน ชูตระกูลศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๒

นางจันทร์แรม เพลียสา
๐๕/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

แก้วเทพ
๐๘/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๔

นางสาวชลลดา ฉิมพลีวัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๕

นางวันรี สุขนอก

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๖

นางขจี สว่างแจ้ง

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๗

นางสาวภรณ์ทิพย์ สมประสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๘

นางสาวสุกัญญา ปะแดง

๒๓/๑๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๗๙

นางสาวนันทนัช ชูดวง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๐

นางสาวจุฑาทิพย์ บทมูล
๐๑/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๑

นางสาวศิริรัตน์ พรมภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๒

นางสาวธิดารัตน์ วิโรจน์
๐๓/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๓

นางสาวนิตยา ดาวัลย์
๐๔/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๔

นางสาววิภาวรรณ แสนสีมน
๐๕/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๕

นางสาวพัชริยา พุทธจรัส
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๖

นางสาวสุภาดา สาหร่ายทอง
๐๙/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๗

นางสาววรรณทนี แซ่โง้ว
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๘

นางมาลัย ทุมมา

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๘๙

นางลัดดาวรรณ มณีวาส

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๐

นางสาวมนตรา บาตดี

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๑

นางสาวนวลนภา ดีทวี
๑๗/๑๒/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๒

นางสาวมลฤดี โยหาสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๓

นางสาวปทุมทิพย์ ทหาร
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๔

นางสาวมลฤดี น้อยเวช

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๕

นางสาวไอลดา พรสิริพจน์

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๖

นางสาววราภรณ์ พลอยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๗

นางสาวจารุดา ธาตุทอง

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๘

นางสาวกัลยา คล่องแคล่ว

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๕๙๙

นางสาวกนกพร อภัยนอก

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๐
นางสาวเกศสุมารินทร์

เกิดผล
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๑

นางสาววรรณษา ศรีทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๒

นางสาววีนัส อุดมเกษม
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๓

นางสาวอัมพรทิพย์ สุทธิเวชกุล
๐๒/๐๑/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๔

นางสาวธนวันต์ กมลวิทย์ศิริกุล
๐๓/๐๑/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๕

นางยุพิน แหลมทอง
๐๔/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๖

นางสาวลลิตา อาจหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๗

นายกฤษฎา ตันกุล
๒๖/๐๘/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๘

นายกฤษฎา กิติโกเศศ
๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๐๙

นายกวี ปอมอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๐

นายกันต์กวี ยอดชมพู
๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๑

นายกำพล เขตพลกรัง
๓๐/๐๗/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๒

นายกิตติศักดิ

์

หงษ์อุปาลี
๑๐/๐๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๓

นายกิตติศักดิ

์

ทิระกะลิน

๑๑/๑๒/๒๕๑๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๔

นายขวัญชัย ปานเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๕

นายเขียด ดีตะขบ
๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๖

นายคชา ดอกพิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๗

นายคำพล คำเสียง
๐๒/๐๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๘

นายจักกฤษณ์ ขาวเครือ

๑๘/๑๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๑๙

นายจักรพงษ์ นิสัย
๒๓/๑๐/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๐

นายจักรี ดุลย์พัฒน์
๐๖/๐๔/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๑

นายจารุวิทย์ เยวรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๒

นายเจษฎาพงษ์ เหลือสุข
๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๓

นายชัยยันต์ อ่อนสำลี
๓๐/๐๕/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๔

นายชาญชัย ชูสนิท
๑๙/๐๓/๒๕๐๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๕

นายชิตหมัน

่

โมด่านจาก
๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๖

นายฐิติวัชร์ ทวีวุฒิวรานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๗

นายณรงค์ศักดิ

์

ทองไทย
๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๘

นายณัฐพงษ์ ทองโสด
๒๑/๐๔/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๒๙

นายณัฐพล จันนิลลา
๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๐

นายณัฐพล ดีสี
๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๑

นายณัฐวุฒิ จิรวรรธวานิจ
๑๘/๐๘/๒๕๑๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๒

นายดวงเนตร บุตรสุข

๑๒/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๓

นายเดชณรงค์ คำมิง

่

๒๗/๐๖/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๔

นายต้น อินเปง
๒๓/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๕

นายถนอม จันทร์ไฟ
๑๒/๐๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๖

นายถาวร เผ่าม่วง
๐๙/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๗

นายทวีศักดิ

์

แสงภารา

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๘

นายเทพพร เสนาศรี
๑๗/๐๑/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๓๙

นายธงชัย ชูชีวา
๒๓/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๐

นายธนชิต แจ้งสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๑

นายธนวัฒน์ พิชญไพโรจน์
๒๘/๐๗/๒๕๐๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๒

นายธนากร ตร๊พัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๓

นายนนทพันธ์ ต๊ะอินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๔

นายนพรัตน์ จุไรย์
๐๕/๑๒/๒๕๐๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๕

นายนพรัตน์ ศรีชุม
๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๖

นายนรินทร์ สุขโนนจารย์
๑๐/๐๖/๒๕๑๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๗

นายนรินทร์ กระปุกนาค
๑๕/๑๐/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๘

นายนัฐพงษ์ เอ็นดู
๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๔๙

นายนำโชค พาขุนทด
๐๙/๐๑/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๐

นายนิรันดร บรรจงปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๑

นายนุกูล บุญยะพร
๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๒

นายบุญลือ รอดทอง
๑๒/๐๔/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๓

นายบุญเหลือ กางนอก

๒๗/๑๑/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๔

นายปฏิพัทธ์ น้อยกลัด
๑๘/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๕

นายประทีป อากาศเย็น
๒๒/๐๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๖

นายประมาณ ช้อยสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๑๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๗

นายประวิทย์ ชนะพาล
๒๘/๐๙/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๘

นายประวิทย์ ท้วมยิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๕๙

นายประสาร สืบจะบก
๐๔/๐๖/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๐

นายประสิทธิ

์

แสงอ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๐๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๑

นายประเสริฐ ดีมัน

่

๒๗/๐๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๒

นายประเสริฐ ข้าวหอม
๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๓

นายปรีชา มังจิตร

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๔

นายปญญา กุลพินิจ
๑๐/๐๕/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๕

นายปญญา วิชาสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๖

นายปยะบุตร เจริญกุล
๑๕/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๗

นายพงศธร อัพภันดร
๑๙/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๘

นายพงษ์ศักดิ

์

เกณฑ์ขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๖๙

นายพนัส ปลืมญาติ

้

๑๒/๐๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๐

นายพรประเสริฐ จ้อยชะรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๑

นายพรรณพงษ์ แพงน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๒

นายพิเชฐ ชิดสระน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๓

นายพิศ พูนกิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๔

นายพีระยุทธ หินเกล็ด
๐๑/๐๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๕

นายพีระวัฒน์ รวยกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๖

นายพุทธรักษ์ สมานทอง
๑๓/๑๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๗

นายไพโรจน์ วนสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๘

นายไพวัน ออจันทึก
๑๓/๐๘/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๗๙

นายไพศาล เกยนอก
๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๐

นายภาค สระทองแดง
๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๑

นายภาม ศิลาจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๒

นายภูมินทร์ พลนิกร
๐๗/๐๓/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๓

นายมงคล ประสพนิล
๒๒/๐๙/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๔

นายมนตรี เชือท้าว

้

๑๗/๐๔/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๕

นายยุทธนา โคตรปจฉิม
๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๖

นายระพิน รืนบุตร

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๗

นายรัฐพงษ์ กางสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๘

นายรัฐพล พรรณนิมิตร
๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๘๙

นายวชิรา เวชมงคล
๒๖/๐๔/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๐

นายวทัญู ตะลีสูญ
๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๑

นายวรัตถ์ โภชน์สูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๐๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๒

นายวัชรพล คุ้มสว่าง
๐๙/๐๕/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๓

นายวัชระ วงศ์ษานุกุล
๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๔

นายวัชรินทร์ โยชน์สุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๕

นายวัฒนา ธารสังข์
๓๐/๑๒/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๖

นายวันเฉลิม อินติใหม่
๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๗

นายวัระยุทธ์ พันธุมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๘

นายวิเชียร เปตามานัง
๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๖๙๙

นายวิฑูรย์ ท้าวน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๐

นายวินัย อึงสูงเนิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๑

นายวินัย ทองเพิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๒

นายวิมล อนันทวัน
๐๘/๑๑/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๓

นายวิรัช บัวเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๔

นายวิรัตน์ ขำคง
๑๓/๐๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๕

นายวีรชัย กลางประพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๖

นายวุฒิชัย ไทยสมัคร
๐๔/๑๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๗

นายศรีพันธ์ แสนสมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๘

นายสมคิด เลือนยศ

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๐๙

นายสมจิตร กลึงกลางดอน
๐๙/๑๒/๒๕๐๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๐

นายสมชาย วงศ์เจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๑

นายสมชาย เข็มมา
๑๖/๐๘/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๒

นายสมบัติ ทองทิพที
๐๗/๐๓/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๓

นายสมพงษ์ โรจน์เอกจิตต์
๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๔

นายสมยงค์ ภาษิ
๐๕/๐๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๕

นายสมรรถชัย บุญลือ
๐๕/๑๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๖

นายสมศักดิ

์

สอนแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๗

นายสมศักดิ

์

หนูสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๘

นายสมศักดิ

์

งามพิพัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๐๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๑๙

นายสรงกรานต์ เสนา
๑๒/๐๖/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๐

นายสราวุฒิ มูลคำเหลา
๑๑/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๑

นายสหรัฐ อินสนิท
๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๒

นายสัญญา แก้วพรม
๑๗/๐๓/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๓

นายสันติ นิลเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๔

นายสัมพันธ์ อินไกร
๐๘/๑๑/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๕

นายสายสิทธิ

์

สิทธิโท
๒๒/๐๓/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๖

นายสายสิทธิ

์

สิทธิโท
๑๗/๐๙/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๗

นายสุชาติ สิมขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๘

นายสุชาติ พูกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๒๙

นายสุทธนา โชคโสด
๒๖/๐๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๐

นายสุเทพ สมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๑

นายสุบิน สนนอก
๒๘/๐๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๒

นายสุบิน มะโนไพร
๒๑/๐๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๓

นายสุพชัย ทิพรักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๔

นายสุพศิน มงคลชัยการ
๑๘/๐๖/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๕

นายสุริยะ พิเคราะห์งาน

๑๗/๑๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๖

นายสุริยันต์ โกวิน
๒๘/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๗

นายสุริยันต์ ชินศรี
๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๘

นายสุวรรณ โสภามาตร
๓๑/๐๓/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๓๙

นายเส็งมวน แซ่ฟุง
๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๐

นายแสงชัย พลสงคราม
๒๐/๐๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๑

นายแสวง โพธิกิง

์ ่

๑๐/๐๑/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๒

นายอธิโชค คำนวนเดช
๑๒/๑๐/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๓

นายอธิพงศ์ อินอ่อน
๐๑/๐๓/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๔

นายอนันตชัย แนวจำปา
๒๘/๐๒/๒๕๐๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๕

นายอนุชา เดชคุ้มญาติ
๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๖

นายอนุชาติ พิมพ์สุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๗

นายอนุสรณ์ สินทร
๑๓/๐๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๘

นายอนุสิทธิ

์

ลำขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๔๙

นายอภิชาต ยะสาธะโร
๑๒/๐๕/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๐

นายอภิรักษ์ วิไลรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๑

นายอรัญ เพชรวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๒

นายอาทิตย์ ปะกิระณะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๓

นายอานนท์ รัตนถิตะกุล
๒๒/๐๖/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๔

นายอานุ บัวเผือน

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๕

นายอารักษ์ อินทร์แผน
๑๗/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๖

นายอำนาจ ขวัญทอง
๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๗

นายอำนาจ

เกษมสันต์ ณ อยุธยา ๑๙/๐๖/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๘

นายอำนาจ แรตกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๕๙

นายอุดมศักดิ

์

คำฟู
๐๑/๐๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๐

นายเอก เฉลิมนัย
๑๕/๐๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๑

นายเอกรินทร์ โพประยูร
๒๙/๐๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กชายภูวนาท เข็มสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กชายวิวัฒน์ จิตรมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กชายวิโรจน์ จิตรมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กชายขวัญชัย มิงจันทึก

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กชายณภัทร ประดับการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร ใหญ่จันทึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๘

เด็กชายณัฐวัตร หวังเขตกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์จันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กชายภาคภูมิ สัตเขต
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทำขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กชายสิทธิพล สายขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงอันธิกา เกิดเผือก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กหญิงวลาสินี เนืองกระโทก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงศุกิสรา จันทร์กลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงธนัญญา เกตุมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงนิสามณี กล่อมจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ประทีป
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ภูจันทึก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงธัญทิกา ประสาวเท
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ปุกจันทึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กชายกรกฤต สิงห์สำราญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กชายสุภกิตติ

์

ยศสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงนันทพร รังจันทึก

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แย้มจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงวนิดา บุญพระหลวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กหญิงวราพร ศรีเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงจิรวงศ์ ตัสสะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ ยศไกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงปาริชาต มาวขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๑

เด็กชายภาคิน ยนต์หนู
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๒

เด็กชายอัมรินทร์ หล่มจันทึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๓

เด็กหญิงเมริสา จิตรกล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๔

เด็กชายวิเชษฐ สิงห์ขร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๕

เด็กชายพงศกร บุญสว่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๖

เด็กชายธนากร พักสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๗

เด็กชายประยุทธ หรรษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๘

เด็กชายนภา ทรัพย์ประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๗๙๙

เด็กชายสุรเดช เฟองสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๐

เด็กหญิงญาณิศา ยาจันทึก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๑

เด็กหญิงนันฐิดา พรรณนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงบงกช ชำนิจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา พรมเขต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๔

เด็กหญิงมีนา นามวงศ์ศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ตัสสะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๖

เด็กหญิงพรรณนา เตาสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๗

เด็กหญิงชลนิชา อิวจันทึก

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๘

เด็กหญิงเขมิกา เพ้ยจันทึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๐๙

เด็กหญิงอนัญพร ใจเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๐

เด็กชายธรรมรัตน์ อิวจันทึก

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๑

เด็กชายอภิเดช กาลิโก
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๒

เด็กชายรวินันท์ จอดนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๓

เด็กหญิงสุธิการ์ โสภามุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๔

เด็กชายวันชัย ทุมจันทึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๕

เด็กชายนครินทร์ ปนตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๖

เด็กชายภูวดล โอฐจันทึก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๗

เด็กชายชยานนท์ เจ๊กจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๘

เด็กหญิงสุกฤตา โบกกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๑๙

เด็กหญิงธนพร จันทสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงรุ้งวิไล จันทสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา ดีเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุวรรณ์สูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๓

เด็กหญิงวรัญญา เชิดชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงณัฐวิภา นาคาอก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๕

เด็กหญิงสุนิชชา แก้วสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๖

เด็กชายฐิติวัสส์ สอนจันทึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล วงศละคร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แย้มจันทึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ แซ่ตัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม วัดหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๐

เด็กหญิงสุพิชญา อินทร์หมืนไวย

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๑

นางสาวฑิฆัมพร เลือดขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ กอสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงศศิธร แย้มจันทึก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงคำน้อง ลุงหม่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงนาตยา โง้วบุตรศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๖

เด็กชายสิทธิโชค พฤกจันทึก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๗

เด็กชายเพชรรุ่ง จันทสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๘

เด็กหญิงนภัสสร กาญรุ่งเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๓๙

เด็กชายเด่นชัย เพียรทำดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๐

เด็กชายสหรัฐ แผนจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๑

เด็กชายณวัฒน์ เชิดชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฉอสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๓

เด็กชายจำรัส ทุมจันทึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๔

เด็กชายนพเก้า ปานประพิตร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงกรงรรณ วิลัยกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๖

เด็กหญิงนำฝน กล่อมจันทึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มนขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๘

เด็กชายสรวิศ ยอดกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาบขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๐

เด็กชายศักดา โจมจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๑

เด็กชายตะวัน ทุมจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ค้อมสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๓

เด็กหญิงกัญธิมา เรืองจันทึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๔

เด็กชายเอกลักษณ์ เชิดพรมราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร เมืองจันทึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๖

เด็กชายสุริยา หยุยจันทึก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๗

เด็กหญิงปุณณภา พาจันทึก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๘

เด็กหญิงพลอยรัตน์ เชิดเมืองปก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ วัฒนชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงธนพร สมุยทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงพิชญา สายชมดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๒

เด็กหญิงขจีวรรณ สุมาลัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุมาลัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๔

เด็กชายสุริยา กองทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงสุภาพร บัวกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๖

เด็กหญิงพศิกา ญาติจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๗

เด็กหญิงสกาวเดือน แก้วกัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๘

เด็กหญิงปนทอง พันโคกกรวด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๖๙

เด็กหญิงพรพิมล บุรินทร์รัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๐

เด็กหญิงอนัญญา ดุนกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๑

เด็กหญิงพรทิพา ลำสมุทร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๒

เด็กหญิงกนกอร เขือนจันทึก

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๓

เด็กหญิงเกศริน พรหมพานิชย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๔

เด็กหญิงพรชิตา หมืนจิตร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๕

เด็กหญิงรชดา กัลยาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๖

เด็กหญิงพัชราภา อรวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๗

เด็กชายนาวิน ทัดด้วง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๘

เด็กชายธีระพงศ์ เอ๋กระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ สะรารัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๐

เด็กชายภูธเนศ พลจันทึก
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๑

เด็กชายศุภกร หวลจันทึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๒

เด็กชายพีระภัทร์ นุชกระสินธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ โพธินอก

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๔

เด็กชายขันธ์ชัย เพ็งศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๕

เด็กชายอนิรุธ สากลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๖

เด็กชายศักดิสิธ

์

หล่าจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๗

เด็กชายกฤษณะ เกณงูเหลือม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๘

เด็กชายอนุชา อนทร์นารัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๘๙

เด็กชายวีรภัทร กันทะวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิลางาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รุ่งคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๒

เด็กชายก้องภพ ยิงปรางค์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๓

เด็กชายขวัญภิรมย์ ภูเลาสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ช้อยกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๕

เด็กชายณัฐชนน อิทธิศร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๖

เด็กชายณัฐนันท์ ลักขษร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุตรสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๘

เด็กชายธนภัทร ดาราวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๘๙๙

เด็กชายธวัฒชัย ชะนากลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๖ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๐

เด็กชายธัญเทพ วรรณารักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๑

เด็กชายนริศ ใจวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๒

เด็กชายนิติ หล่าจันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๓

เด็กชายพัชรพล เชิดชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๔

เด็กชายยอดเพชร พรมจันทึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๕

เด็กชายวรรณกรณ์ หวังแววกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๖

เด็กชายวรเชษฐ เชือขาวพิม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๗

เด็กชายวิจัย รัตนแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๘

เด็กชายวุฒิชัย พรมเดือ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๐๙

เด็กชายศุภชัย นฤภัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๐

เด็กชายอนุพงษ์ พลโคกก่อง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พลจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๒

เด็กชายอภิสร สงนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงอรอนงค์ สายรุ้ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๔

เด็กชายเจษฎา ปานเจริญศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๕

เด็กชายเจษฎา รัตนแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย พลวงศ์ษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๗

เด็กหญิงนฤมล พรมจันทึก
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา แนมขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๑๙

เด็กหญิงมิณตรา สีจันทึก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๐

เด็กหญิงเกศกนก ทารักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๑

เด็กหญิงโสภิดา ดอกแขมกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๒

เด็กชายอภิแชษฐ์ วันโนนทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๓

เด็กชายวรากร ไกรสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๔

เด็กชายวชิรวิชญ์ ดวงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๕

เด็กชายนครินทร์ เกณฑ์ขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๖

เด็กชายกฤษดา ประจิตต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๗

เด็กชายสถาพร ไผผักแว่น
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๘

เด็กชายอมรเทพ ไผผักแว่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ ถางโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๐

เด็กชายนิธิกร วิจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๑

เด็กชายธีรเดช ปุกจันทึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๒

เด็กชายอนุชา คัมภิรานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๓

เด็กชายภูริ ทัดจันทึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๔

เด็กชายปภาวินท์ โปร่งจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๕

เด็กชายสุริโย ชุมฝาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๖

เด็กชายพิชิตชัย คตด้วง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๗

เด็กชายปฏิภาณ สวงโท
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๘

เด็กชายบุรี งดสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๓๙

เด็กชายกลมเกลียว จำป
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๐

เด็กชายพงศธร เพ็งพูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๑

เด็กหญิงสาลิกา โหจันทึก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงพีรยา สุวรรณเสาร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ หวนสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๔

เด็กหญิงเจนนิสา ศรีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุขสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงอรกช กึดจันทึก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงพิชชาพร ดุพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จานฉิมพลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๔๙

เด็กหญิงอทิตยา ซุยจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๐

เด็กหญิงอรรชราพร พลศักดิซ้าย

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๑

เด็กหญิงสุภาคินี ธัญญาหาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา มับสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีจันทึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๔

เด็กชายฐิติเมตต์ ศิริไพฑูรย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๕

เด็กชายชลิต ธุระหาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๖

เด็กชายชำนาญ ชาญสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๗

เด็กชายตะวันฉาย แพ่งสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๘

เด็กชายอดิศร ศรีอำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๕๙

เด็กชายปกฉัตร ขันธิฉัตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๐

เด็กชายสุทธิวัฒน์ โพธิดี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์ใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๒

เด็กชายปยะ พฤกษ์เสถียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๓

เด็กชายสุรกานต์ พลจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๔

เด็กชายปณณธร ทองจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๕

เด็กชายสรวิศ โสดจันทึก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๖

เด็กชายอลงกรณ์ ตรงกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๗

เด็กชายอชิรวัชร อุโต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๘

เด็กชายกุลธร ทองคำแท้
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๖๙

เด็กชายอนิวัตติ

์

จันทร์สมัคร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๐

เด็กชายคุณากร ภัทรสุทธิกานต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๑

เด็กชายชินาธิป บุญวิถีโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๒

เด็กชายวิทธวิน เขยนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๓

เด็กชายต้นกล้า พลจันทึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๔

เด็กชายชัชชล พลจันทึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๕

เด็กชายประเสริฐ เพ็งศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๖

เด็กชายมนัสนนท์ อบมาพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร เหียนสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๘

เด็กหญิงขวัญทิพย์ นวมขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ คำภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๐

เด็กหญิงดวงมณี เหล่าบัวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พันจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ วันจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๓

เด็กหญิงพรรณรวี ภูมิจันทึก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ มาไพล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงจิตตมาส บัวชุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๖

เด็กหญิงภณิดา ใจดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๗

เด็กหญิงมนัศนันท์ ภูจันทึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๘

เด็กหญิงกชธัญ ธรรมธุระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงรมิดา ใจฉำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สะรารัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงวรัญญา เจรียกรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๒

เด็กชายรวิพล บุญจันทึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๓

เด็กชายยุทธนา แซ่จึง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๔

เด็กชายพนากร น่าจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๕

เด็กชายจตุพร ล้อมขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไกรสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๗

เด็กหญิงกิติมา สามก๊ก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๘

เด็กหญิงกรกนก ศักดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงอุยลวรรณ จะเรรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๐

เด็กหญิงสลาวลี ประยูรศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๑

เด็กชายณภัทร ดวนจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๒

เด็กชายสุวิทย์ พลจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๓

เด็กชายรัตนพล เกาะกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๔

เด็กชายภัทรพล ช้อยขุนทด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๕

เด็กชายสันติพงษ์ กว้างนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คงมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๗

เด็กชายธนดล กว้างนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๘

เด็กชายพีรภัทร ชุมตรีนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๐๙

นายศิรัช ประมูณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๐

เด็กชายศิรัณ ประมูณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๑

เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๒

เด็กหญิงฐิติยา สะเทินรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๓

เด็กหญิงณภัสสรณ์ จัตวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงชญานิน ขึมภูเขียว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มะสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงวริศรา เหมือนสีเลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ชูใจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๑๙

เด็กหญิงมนธกานต์ ชาญนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๐

เด็กหญิงบุษยา ดวนจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ พยัคฆ์ศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา ฝายกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๓

เด็กหญิงนิภา ชาฎา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๔

เด็กชายสหัสชัย นามไพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๕

เด็กชายปรเมศวร์ เกตุจูม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๖

เด็กชายกวิเชษฐ์ กุมชาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๗

เด็กชายคมกริช เยืยมจันทึก

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๘

เด็กชายภัควัตร รวยสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ ชาญชัยศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๐

เด็กชายนวดล ศรีจันทร์เนตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๑

เด็กหญิงจีรวรรณ แสงโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๒

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีโสภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อเวรา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงสุธิดา พูนจันทึก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๕

เด็กหญิงณิชากร อรภาพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร แสนหมี

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๗

เด็กหญิงนันทิดา เยียมจันทึก

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา คำภิบาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงปรัชญาพร แหลมทองหลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงสุภาพร ทับชาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงนภิสา เภาแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๒

เด็กชายพงศ์พล ฆ้องดอน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๓

เด็กชายจตุวิทย์ แดงจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๔

เด็กชายธนทัต อินอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๕

เด็กชายศรวิทย์ เบิงขุนทด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๖

เด็กหญิงเพชร นุชพรมราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาะกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๘

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จามจุรีย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงปาณิตา โพนะทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา กรอบพุทรา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๑

เด็กหญิงเบญจพร ขอเพิมกลาง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงณัฐพร บุญฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงแพรวา จำปากุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เปยจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๕

เด็กหญิงณัฐฐกานต์ ชูชีพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๖

เด็กหญิงพรนภา จทา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๗

เด็กหญิงศรีภัสสร เบอร์ขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๘

เด็กหญิงโสรยา ขนานกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๕๙

เด็กหญิงพฤกษาชล ศรีหาบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๐

เด็กหญิงวัลลภา เฝอกจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๑

เด็กชายพรชัย จันทร์หอม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๒

เด็กชายวรวุฒิ ลอยจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๓

เด็กชายวันชนะ ครูสอนดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๔

เด็กชายจตุพล ฝองสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๕

เด็กชายอำพล อิมคำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๖

เด็กชายวรพล ลาภมีเสมอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๗

เด็กหญิงพรพิมล พรมดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๘

เด็กหญิงภัทราพร ศรีบุญเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๖๙

เด็กชายพนมรัตน์ พิลักษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๐

เด็กชายธวัชชัย พิธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๑

เด็กชายอัษฎา
ศิลสุขติภาพสรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นนทะศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๓

เด็กหญิงวราพร คุ้มจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๔

เด็กหญิงปุณยาภา ลาภมีเสมอ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๑ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ซาด้วง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๖

เด็กชายอิศม์เดช แย้มจันทึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๗

เด็กชายพีรพล สอนจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เบียดนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงจิรภัทร รอดชะพรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๐

เด็กชายธนโชติ ศิริเถียร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๑

เด็กชายเจษฎา สีใส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๒

เด็กชายพิสิษฐ์ ครูสอนดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๓

เด็กชายธีรภัทธ วิลัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๔

เด็กชายศิลปชัย ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ โสภารักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๖

เด็กชายธณทรรษน์ ไฝจันทึก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๗

เด็กชายจตุภัทร วรรณวงค์
๕/๔๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๘

เด็กชายชยางกูร เพียซ้าย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๘๙

เด็กชายสิทธิชัย เปยกสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๐

เด็กชายณัฐพล พานทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๑

เด็กชายณัฐวัตร เพียซ้าย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๒

เด็กชายเอกวิทย์ สิทธิวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๓

เด็กชายธีรพล ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ สนใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๕
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เอกอาวุธ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงวิมลสิริ สีม่วง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๗

เด็กหญิงทิพยรัตน์ เพียซ้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงสิริกัญญา นมขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงจิราพร สุดจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๐

เด็กหญิงอุมาริน ทองสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ พุแค
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๒

เด็กหญิงอาริตา สายกระสุน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๓

เด็กหญิงสุภาพร กลึงพุดซา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขโคนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๕

เด็กชายระพีพัตร มุขมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาวโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๗

เด็กชายธนนันท์ คร้อมสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๘

เด็กชายรามิล วันเธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๐๙

เด็กชายสาธิต พรรณนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชักจอหอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๑

เด็กชายกณวรรธ สีใส
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๒

เด็กชายธรรศ์พงษ์ รัศมีสำราญสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๓

เด็กชายจิรายุทธ กำบังกาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๔

เด็กชายพิทักษ์ เดนหนองเดิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๕

เด็กชายเจษฎา รักษาไพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ คชวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๗

เด็กชายธนาดล ใบบางเดือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๘

เด็กชายปารเมศ พึงบัว

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ถือชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงจิราวรรณ เงินเจือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงชลธิชา นกสามเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๒

เด็กหญิงฐิติมา เชิดชู
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๓

เด็กหญิงใบเพลิน อินต๊ะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๔

เด็กหญิงผกามาศ ดีจันทึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี ดังกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงยุวธิดา ตูมสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงพรหมพร บางจันทึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๘

เด็กหญิงประกายดาว พนุมรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๒๙

เด็กหญิงวรัญญา ทับมะเริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา สุริยชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๑

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา มะธิโต

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๒

เด็กหญิงนีนนารา สายศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๓

เด็กหญิงกิตติพรรณ จงชิดกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ออทอลอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงพฤกษา ชนะนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๖

เด็กหญิงเกตกนก สุดลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วดอนรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ กล้าแข็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๓๙

เด็กชายไตรภพ ประพาตะนันท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๐

เด็กชายพีรภัทร จิตรจันทึก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชำนาญไพร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๓

เด็กชายปยณัฐ เนียนพลกรัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๔

เด็กชายยุทธศาสตร์ ดินขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๕

เด็กชายสมาน นกสามเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๖

เด็กชายเสกสรร ต่อสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๗

เด็กหญิงขวัญชนก ทองนิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๘

เด็กหญิงนริศรา ดีจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๔๙

เด็กหญิงปาลิดา ภายไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงปนมนัส ไกรดงพลอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๑

เด็กหญิงปุษยา สวัสดีพาณิชย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๒

เด็กหญิงศิริรัตร์ อิมจันทึก

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีบุญเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๔

เด็กหญิงอติมา เค้าแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๕

เด็กชายพิทักษ์ เกิดจันทึก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๖

เด็กชายภาคภูมิ รัตนพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๗

เด็กชายสุธี โสตรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๘

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์จันทึก
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๕๙

เด็กหญิงริสา ยืนยง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๐

เด็กหญิงวิภาวี คะครรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

อิมจันทึก

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๒

เด็กชายวรรณวิษา อินต๊ะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๓

เด็กชายสุชาดา เขียวอัมพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๔

เด็กชายสุพัตรา แขวงเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๕

เด็กหญิงอารียา สมบรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ พยัฆพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๗

เด็กหญิงอริษา ศริสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๘

เด็กชายธนกฤษ พ่อขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ โคตรชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๐

เด็กชายพงษ์สิษฐ์ มันขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๑

เด็กชายภานุเดช ทรัพย์จันทึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๒

เด็กชายรัฐพงษ์ เดชชุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๓

เด็กหญิงพิจิตรา ชอบสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา อุ่นดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๖

เด็กชายเมธาวัน หล่าจันทึก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๗

เด็กชายศักดิดา

์

ชะเวรัมย์
๐๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๘

เด็กหญิงจิราพร ดีจันทึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๗๙

เด็กหญิงรวิภา ในกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๐

เด็กชายกอบพงษ์ ยอดมาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๑

เด็กชายณัฐพล สวาทนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๒

เด็กชายวัชรพล มาสจัตุรัส
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๓

เด็กชายสุรชัย เงินนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๔

เด็กชายอรรถพงษ์ แก้วกัญจะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๖

นางสาวสุนันท์ ชำนาญไพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา บุญตาลี

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๘

เด็กชายอภิชาต เชิดชู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๘๙

เด็กชายนัทธนันท์ เชิดกฤษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๐

เด็กชายอัศราวุฒิ ภูมิสนิท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ สินประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๒

เด็กชายกริชทกานต์ ทะกาเรณะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๓

เด็กหญิงเก้าวรา มะนาวนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงวาทินี โครตทิพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๕

เด็กหญิงศุภัสธิดา เรือจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๖

เด็กชายสหรัฐ โต๊ะหมัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๗

เด็กชายหัตตพงษ์ แก้วขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๘

เด็กชายนนทัธวัช เขือนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๑๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขาวกลางดอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๐

เด็กชายอดิศร สุวรรณศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๑

เด็กชายจตุจักร เลียนเมาะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๒

เด็กชายคณิต งามพานิชกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ดินกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๔

เด็กหญิงอภิญญา มุ่งเอือมกลาง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๕

เด็กหญิงวรัญญา ชืนชม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๖

เด็กหญิงพัชราภา ดวนจันทึก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๗

เด็กหญิงแสงดาว เนียมขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๘

เด็กชายสิทธิโชค กอจันกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๐๙

เด็กชายอภิคม สมควร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๑

เด็กชายดลยุทธ์ เนียมขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๒

เด็กชายธีรภัทร ระไวกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๓

เด็กชายวัฒฑพล บุญเต็ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๔

เด็กชายณัฐวิโรจน์ พิมพ์สระเกษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๕

เด็กชายธนกร สายทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทันใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๗

เด็กชายพีรทัต มอมขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๘

เด็กหญิงวนิดา พาขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ ดีจันทึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๐

เด็กหญิงบัวชมพู ฉาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๑

เด็กหญิงศจิษฐา พันสาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญร่วม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ธูปพุทรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๔

เด็กหญิงเกวลิน ชะสีรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๕

เด็กหญิงไพริน นิลสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๖

เด็กหญิงมาลิสา บุญพิมาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สุทธิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๘

นายพุทธา ศรีเนตร
๐๖/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๒๙

นายมหิธร เสาวลักษณ์คุปต์
๐๘/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

แสงมณี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๑

เด็กชายธีรศานต์ นิลเนียม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๒

เด็กชายธารชล ระยับ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๓

เด็กชายพิษณุ เด่นสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๔

เด็กชายรัฐพงศ์ แหมสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๕

เด็กชายไพศาล อุดหนุน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนเนตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๗

เด็กชายเจษฎา โสดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๘

เด็กหญิงอรทัย คงเจริญถิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๓๙

เด็กหญิงกณิหนันต์ งันขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เพียซ้าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงวนิดา ขอโน้มกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๒

เด็กหญิงสุภาพร ขอโน้มกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันขุนทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทองโกฎ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงธนัญญา เทียงจันทึก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๖

เด็กหญิงภาสกร พิคามินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๗

เด็กชายชินวัตร ศรีแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๘

เด็กชายณัฐวัฒิ แซวจันทึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขโข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงวรัญญา ทาระบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมิดจันทึก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๒

เด็กหญิงธิญาดา ขอเกียวกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เติบจันทึก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๔

เด็กหญิงธัญรดี บุญสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๕

เด็กหญิงสถิต หักขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๖

เด็กชายวัฒนา พลศิลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๗

เด็กชายกรองเกียรติ ดับสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๘

เด็กชายพงสิริ ชมชืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๕๙

เด็กชายนนทชัย เตียนจันทึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เตียนจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๑

เด็กชายอัศม์เดช ฝอดสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๒

เด็กชายพงษ์พันธ์ ปกสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา อันทะสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๔

เด็กหญิงธัญญากร ชวยขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๕

เด็กหญิงชฎาพันธ์ ลาแดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ไกยะแจ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ พยัพไพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ คุ้มครอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มอมขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๐

เด็กชายธนพล บุญไทยกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดวงจินดา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๒

เด็กชายอภินันท์ เตียนจันทึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๓

เด็กชายอภินนท์ เตียนจันทึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๔

เด็กชายชัยบดินทร์ แตะต้อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๕

เด็กชายศุภกฤต น้อยบาท
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๖

เด็กหญิงอรัญญา สร้างนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๗

เด็กหญิงสายไหม ร่วงจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงพรไพลิน สลับสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๗๙

เด็กหญิงนภัสกร เตียนจันทึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๐

เด็กหญิงเกวลิน เพียโครต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๑

เด็กชายนฤเทพ ปองสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๒

เด็กชายวัชรพล บุญสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๓

เด็กชายอมรเทพ เจ๊กจันทึก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๔

นายอาชัญ หาญสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๕

นายธนวัฒน์ อภิชัยณรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๖

นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๗

นายสมบัติ หาธะนี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๘

นายจีระพันธ์ ขวัญสูงเนิน
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๘๙

นายธนากร จุขุนทด
๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๐

นายพิทยา งามสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๑

นายกิตติศักดิ

์

ใจบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๒

นายพงศกร ผันผ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๓

นายกายสิทธิ

์

บัญดิษรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๔

นายเชาว์วรรธน์ ชาติวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๕

นายดนุพร เขือนชนะ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๖

นายภาณุมาศ จบสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๗

นายศิวกร แกประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๘

นายอนุชิต ทันกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๒๙๙

นายรุ่งโรจน์ สมุห์กลาง
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๐

นายลภัส จูมจะนะ
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๑

นายนคร ทองมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๒

นายสกุลเดช เขตต์สูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๓

นายวนัชพร เวชวัฒน์
๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๔

นายสิทธิชัย ชูทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๕

นายพงศธร ชอบโนนลาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๖

นายพิเชฐ ภิญโญ
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๗

นายประสิทธิชัย ล้วนดี
๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๘

นายณัธพล ภาวจันทึก
๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๐๙

นายรัตติ พิรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๐

นายสิงหธานี ไพรสรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๑

นายเศรษฐา โชคลาภ
๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๒

นายคงศักดิ

์

จริงสูงเนิน
๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๓

นายกลวัชร บุญจำเริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๔

นายแกล้วกล้า เงกสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๕

นายอนุวัฒน์ สักบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๖

นายภูวเดช ฝอดสูงเนิน
๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๗

นายเกริกพล สนสูงเนิน
๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๘

นายชนาธิปภูรินทร์ ผ่องสนาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๑๙

นางสาววลัยพร ช่างกระโทก
๒๔/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๐

นางสาวพนิดา ฟงสูงเนิน
๑๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๑

นางสาวปาจรีย์ สีสุข
๒๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๒

นางสาวบูรณี ไชยพรม
๒๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๓

นางสาววิไลลักษ์ ฟุงสูงเนิน
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๔

นางสาวพิมพ์นิภา สียาฤทธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๕

นางสาวรุ่งอรุณ จีสูงเนิน ๓/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๖

นางสาวมิรันตรี เร่งรีรา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๗

นางสาวรวงข้าว คงปราง
๒๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๘

นางสาวปานชีวา ทิพย์ขุนทด ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๒๙

นางสาวสุกัญญา จิตบรรจง ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๐

นางสาวสุนิตา จอมกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๑

นางสาวกชามาศ ฉำสูงเนิน
๑๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๒

นางสาวประภาพร เหลืองกระโทก
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๓

นางสาวสโรชา วงศา ๑/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๔

นางสาวนัยนา โปะสูงเนิน
๑๘/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๕

นางสาวธิดารัตน์ แนบงิว

้

๒๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๖

นางสาวสุปรียา โม่งปราณีต
๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๗

นางสาวสุธิสา พลสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๘

นางสาววนัชพร กล่องสุงเนิน
๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๓๙

นางสาวณัฐณิชา บัลลังค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๐

นางสาวอภิวรรณ์ เขินสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๑

นางสาวณัทนิดา ยะสูงเนิน
๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๒

นางสาวกานดา บินสันเทียะ
๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๓

นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๔

นางสาวรวงข้าว ภูมิสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๕

นางสาวศุภากานต์ นามสูงเนิน
๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๖

นางสาวปรีดานันท์ คณานุรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๗

นางสาวกัณฐิกา จัรวุฒิ
๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๘

นางสาวณัฐชยา แนบงิว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๔๙

นางสาวศุภรดา ศรีกิจการณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๐

นางสาวปนมนัส ศิริภาค
๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๑

นางสาวศิริวรรณ เนือนา

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๒

นางสาวปยะดา โลกสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๓

นางสาวสโรชา ชุมพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๔

นางสาวช่อผกา เยียะสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๙ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๕

นางสาวรตนพรรณ แจเตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๖

นางสาวเหมือนฝน แตงสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๗

นางสาวคณิสนันท์ นราสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๘

นางสาวเพ็ญนภา อรรคใต้
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๕๙

นางสาวณัฏฐธิดา ชาวสวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๐

นางสาวพรนิภา ร่วงสูงเนิน
๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๑

นางสาวรัชนีกร จันคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๒

นางสาวสุพัตรา ดีสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๓

นางสาวชฎาพร จอมสูงเนิน
๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๔

นางสาวสิริพร น้อมสูงเนิน
๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๕

นางสาวมธุรดา กอบคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๖

นางสาววิภาดา ภูมิเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๗

นางสาวณิชาภัทร ชาวหนองหว้า
๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๘

นางสาวอารีรัตน์ นิลรัตน์
๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๖๙

นางสาวศศิกานต์ เสือสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๐

นางสาวสุพัตรา วินิจนัยภาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๑

นางสาววิพารัตน์ เปาสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๒

นางสาวกุลพันธ์รัตน์ สินประเสริฐ
๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๓

นางสาวเวธกา อุ้มสูงเนิน
๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๔

นางสาวปาริฉัตร กองทอง
๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๕

นางสาวปยานันท์ สุวรรณเขต
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๖

นางสาวอนุธิดา ภารวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๗

นางสาวเปลววดี วันสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๘

นางสาวสุจิตรา บัติสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๗๙

นางสาวอภิรดี น้อมสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๐

นางสาววิชญาดา ศรีพนม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๑

นางสาวเบญญาภา แพนดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๒

นางสาวผกายศรี ถีสูงเนิน
๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๓

นางสาวศศิวิมล พรมษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๔

นางสาวสิรินยา บัตรสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๕

นางสาวอนุสรา แฉ่งสูงเนิน
๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๖

นางสาวอารียา โทสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๗

นางสาวพิกุลแก้ว ชะนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๘

นางสาวเมียวกี

้

เจริญวัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๘๙

นางสาวกัลชิญา แรมจะบก
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๐

นางสาวกัญญาภัค ธนะศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๑

นางสาวกัญญาณัฐ ธนะศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๒

นางสาววรัญญา โฉสูงเนิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๓

นางสาวเหมือนฝน รอสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๔

นางสาวเกศกนก ใจบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๕

นางสาวลักขณา ดินจันทึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๖

นางสาวประภาพร จวนชัยภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๗

นางสาวกาญจนา งวดสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๘

นางสาวนันทพร ฮะไชโย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๓๙๙

นางสาวสุทธิดา ทับสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๐

นางสาวณัชธนิดา อมรกิตติถาวร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๑

นางสาวรุ่งนภา เชาวัลล์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๒

นางสาวสุภัทรา โสภาเพรช
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๓

นางสาวกฤติยา แสงบัวภา
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๔

นางสาวนิจวิภา ใจแปลง
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๕

นางสาวสุภาวดี เผียดสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๖

นางสาวกรกนก วินิจฉัยภาครุจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๗

นางสาวกุสุมา เจียมสกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ สมพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๐๙

นางสาวสมฤทัย มาลีสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๐

นางสาวสุพรรษา คิวกลาง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๑

นางสาววนัชพร ชัยสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๒

นางสาวปยนันท์ แดนกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๓

นางสาวลลิตา กิสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๔

นางสาวอรไพริน สมพีรพันธุ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๕

นางสาวณัฐฏ์กานต์ ดอนสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๖

นางสาวมัลลิกา ชุมมาศสูงเนิน
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๗

นางสาวพิชาภรณ์ สว่างภพ
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๘

นางสาวพิชาดา สว่างภพ
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๑๙

นางสาวญาริศา คุงสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๐

นางสาวยุวดี หวัดสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๑

นางสาวชุติณธร อึงบำเหน็ง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๒

นางสาวสุนิตา ศรีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๓

นางสาวสุพัตรา อึงชัยภูมิ

่

๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๔

นางสาวอนันยา โปบสูงเนิน
๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๕

นางสาวภุมรินทร์ ปนสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๖

นางสาวกัญญาณี มิงไชย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๗

นางสาวอินทิรา สูตรใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๘

นางสาวธัญลักษณ์ เอียงสูงเนิน

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๒๙

นางสาวสุทธิดา แสวงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๐

นางสาวฐิชาณัญชน์ หาระคุณโน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๑

นางสาวอรนิชา คุ้มสูงเนิน
๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๒

นางสาวสุภัสสร ชิดสูงเนิน
๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๓

นางสาวสุชาดา พยังเฆ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๔

นางสาวพรนภา สาระนันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๕

นางสาวจีราวรรณ สิงห์จันทึก
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๖

นางสาวทิพรดา ทองนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๗

นางสาวอรอุมา เร็วสูงเนิน
๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๘

นางสาวอารียา ขุนสูงเนิน
๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๓๙

นางสาวอภิชญา กระจ่างบ้าน
๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๐

นางสาวเกวลิน บุตรมาต
๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๑

นางสาวหัทยา ดุงสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๒

นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๓

นางสาวมาลัย เพ็ชรนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๔

นางสาวปภัสรา ชนสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๕

นางสาวศศิวิมล แนะใหม่
๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๖

นางสาวจันทิมา กรึมสูงเนิน
๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๗

นางสาวกาญจนา ภูหัวไร่
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๘

นางสาวสุกัญญา ด่านศรีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๔๙

นางสาวเกวลิน นครไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๐

นางสาวศิริพร เหียงสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๑

นางสาววิภาดา จิตต์สูงเนิน
๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๒

นางสาวฉัตรมณี กอเซ็ม
๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๓

นางสาวปภาวี กิตติรงค์
๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๔

นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๕

นางสาวธณัญญา บัวเมืองปก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๖

นางสาวรุจิรา คงขุนทด
๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๗

นางสาวณัฐนิชา คงกระพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๘

นางสาวฐิติกาญจน์ หนูสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ชรคง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๐

เด็กหญิงจิรภัทร ไชยสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๑

เด็กหญิงชญาพัฒน์ พราวศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๒

เด็กหญิงพัชร์พิชา เกียรติสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๓

เด็กหญิงลลิตา จงแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ กดนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๕

เด็กหญิงชญาดา มณีฉาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ มะสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๘

เด็กหญิงปรียานุช จิตรโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๖๙

เด็กหญิงมุกดา สุขสุกาญจน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๐

เด็กชายยศภัทร ศรีสมโชคทวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๑

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๒

เด็กหญิงวาสนา เครือคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๓

เด็กชายสหชาติ ศรีดาวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๔

เด็กชายอัครพล ถ้วนสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ กุจันทึก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงจีรพร ไกลสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๗

เด็กชายชัยพร คมพิมาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๘

เด็กหญิงประภาพร ยาตะคุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๗๙
เด็กหญิงพรพรหมรัตน์

เฝดสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๐

เด็กชายพลากร หงวนสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๑

เด็กหญิงพิมพิศา เพ็งทองหลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๒

เด็กหญิงริลรดา ยอดรัก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๓

เด็กหญิงลักขณา สร้อยสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกียรติสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๕

เด็กหญิงสุวรรณา ไทยกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๗

เด็กชายอาทร อารยะรังษี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๘

เด็กชายเกษม มะสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๘๙

เด็กหญิงเนติกา ผลกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชิดสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๑

เด็กชายก้องภพ บุญมาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๒

เด็กชายชัชพิมุข รอดทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๓

เด็กชายชัชพิสิฐ รอดทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๔

เด็กหญิงณิชธินันทน์ นันตะบุรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๕

เด็กชายธนกรณ์ เชิดชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ หินแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๗

เด็กชายนพกร อุทัยฉายแสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๘

เด็กชายปกรณ์ ใจน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๔๙๙

เด็กหญิงพณิดา เถียรจันทึก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๐

เด็กหญิงพนิดา หงวนสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๑

เด็กชายสิทธินนท์ ชาลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๒

เด็กหญิงสิรินตรา เหินสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๓

เด็กหญิงสิริพร ไกลสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๔

เด็กหญิงสุภัตตรา นนท์ศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๕

เด็กหญิงอนัญญา พลอยนิล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๖

เด็กหญิงช่อผกา เฝดสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๗

เด็กหญิงฐิติมา พอขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๘

เด็กหญิงตันหยง คนโท
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๐๙

เด็กชายธนกร เจือจันทึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๐

เด็กหญิงพันธุ์ธารา อู๋สูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีจันทึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๒

เด็กหญิงภคนันท์ กอสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๓

เด็กหญิงศิรดา อู๋จันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๔

เด็กหญิงสมฤดี สร้อยสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๕

เด็กชายสำราญ แสงสันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๖

เด็กหญิงอัญชริกา สุขมังสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๗

เด็กหญิงไพลิน แจ้สูงเนิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๘

เด็กหญิงกมลชนก นอกสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๑๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนโสภา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ อุสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๑

เด็กชายกฤษณะ บำรุงตา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๒
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์

อินสถิตย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๓

เด็กชายกษิดิศ สิงห์สูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา วงประกอบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๕

เด็กชายกิตติพงษ์ โมงขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๖

เด็กชายกิติพงษ์ เก่งสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๗

เด็กหญิงกิติยา หล่อพิทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๘

เด็กหญิงจามจุรี จันทรโสภณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ โปยทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๐

เด็กหญิงจิราวรรณ พาสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เสือสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๒

เด็กหญิงจุไรพร คำสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๓

เด็กหญิงชลธิชา สะเดาว์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๔

เด็กหญิงชลิดา เห็งพุดซา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๕

เด็กชายชัยณรงค์ งามมะเริง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๗

เด็กชายชัยอนันต์ นุขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ นามยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๓๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุรินทร์สุชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๐

เด็กหญิงณัฐชุตา เฝงสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจแปลง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วรชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มามัน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๔

เด็กหญิงถิรดา ทึบสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ดอกสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๖

เด็กชายธนชัย เรืองบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๗

เด็กหญิงธัญชนก กล่องสูงเนิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๘

เด็กชายธีรพล ฤาชา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๔๙

เด็กหญิงนริศรา วรรณสุโข
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๐

เด็กหญิงนฤมล บัวสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๑

เด็กชายนัฐวุฒิ สมประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๒

เด็กหญิงนำเย็น บุตรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๓

เด็กชายปภากร มาสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๔

เด็กชายประกาศิต ขุนโหร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๕

เด็กหญิงปวีณา โชสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๖

เด็กหญิงพนิตธิดา พืนทะเล

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๗

เด็กชายพรพชร ศรีไพรสนธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๘

เด็กชายพลพล ผินโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๕๙

เด็กหญิงพลอยกัญญา
ดีคำไฮ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๐

เด็กชายพศินต์ บัวคำโคก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา เอกศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๒

เด็กหญิงภัทราพร คำคะเณย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๓

เด็กหญิงภูริชญา สุทธิโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๔

เด็กหญิงภูษณิศา สุทธิโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๕

เด็กหญิงรัตติญาพร พลพิศาล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๖

เด็กหญิงรัตนากร สร้อยคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา วาดโคกสูง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ฟุงสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๖๙

เด็กชายศตวรรษ ดุลย์สูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๐

เด็กชายศักรินทร์ บิดสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๑

เด็กชายศิวะ ชิดสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงสินีนาฎ คมสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงสินีนุช คมสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงสุชานรี เณรน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงสุชานาถ จงแจ้งกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขหะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๗

เด็กชายสุทิน หล่าสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๘

เด็กหญิงสุธิมา คำแคว้น
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๗๙

เด็กหญิงสุนิษา ศรีคำมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี อินทจักร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๑

เด็กหญิงสุมิตตรา สีโนรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๒

เด็กชายสุวัชร นันทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๓

เด็กชายอธิคม รอดสม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๔

เด็กชายอนวัฒน์ เตยสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ถนอมรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ สังกรณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๗

เด็กชายอภิชิต แดงสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๘

เด็กชายอภินันท์ ปวงสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็ญเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๐

เด็กชายอมรเทพ ศรีสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๑

เด็กหญิงอรยา มะลิวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๒

เด็กชายอัครพล ลาพิมสำโรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๓

เด็กชายอัฐพร จันทร์กลินหอม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ร่วมสำโรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงอารยา มะลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๖

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

คำภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๗

เด็กชายเจษฎาพร ดาวจันอัด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา ชิตประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๕๙๙

เด็กชายเอกภพ ห่านคำวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๐

เด็กชายกรณ์ดนัย เติบสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๑

เด็กหญิงปนัดดา ท้าวสูงเนิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๒

เด็กหญิงอรวีร์ บงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา พันเสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ เติบสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๕

เด็กชายอชิระ เจริญพานิช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงอัญชิสา วงศ์ศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ฮะสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๘

เด็กชายชาญชัย พรมจันทึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงชโรธร หนูเสน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๐

เด็กหญิงธัญชนก เปาสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เนยสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๓

เด็กชายนัฐพล อินทสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๔

เด็กชายนิเวช หัสดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

พิมพ์ปรุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๖

เด็กชายพสุ อยู่ถนอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๗

เด็กหญิงวาสนา อินธิสาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๘

เด็กชายสันติภาพ พูลศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา งอมสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๐

เด็กหญิงสุรารักษ์ ศรีธงไชย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๑

เด็กชายอภิชาติ ผลาเลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๒

เด็กชายอัครพล ศรีขันชมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๓

เด็กหญิงอุษณีย์ เนียมสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๔

เด็กชายเจษฎา ศรีธงชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๕

เด็กหญิงชนัฐดา เหมสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๖

เด็กชายติณณภพ ยศสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงปรียารัตน์ วงศ์บุญชู
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๘

เด็กหญิงพรพิมล ประดับศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๒๙

เด็กหญิงพรรณปพร พบพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโสภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๑

เด็กหญิงลิลณี บุรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๒

เด็กหญิงวรัญญา อุไรวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๓

เด็กหญิงอรพินท์ คะสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๔

เด็กหญิงอริษา ท้าวสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๕

เด็กหญิงอลีนา โงกสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๖

เด็กหญิงฟา สีลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๗

เด็กหญิงถิรพร จอกสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๘

เด็กหญิงศรินยา กล้าหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๓๙

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ลีสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา เหียงสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๑

เด็กหญิงอรวรรณ แสนทวีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพชรเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๓

เด็กชายพันธกานต์ สมบัติประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๔

เด็กหญิงศรัญญา สวัสดิดล

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๕

เด็กหญิงโสภิดา เครือบสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ โปรดสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ถินสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๘

เด็กหญิงรจนา จันทร์สูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๔๙

เด็กชายศุภโชค เจริญภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปรุงมะเริง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๑

เด็กหญิงนวลอนงค์ รอสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๒

เด็กชายพิเชษฐ ศรีพนม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ แปสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ พุ่มกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ฝอยกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๗

เด็กหญิงกาลัญุตา กิมสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๘

เด็กหญิงจิตตราภา สร้อยสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา แก้ววิเชียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ภาวจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๒

เด็กหญิงรุจิรา ดินจันทึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๓

เด็กหญิงภัคจีรา ภาวจันทึก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๔

เด็กหญิงสุธิวรรณ สุขเสถียร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๕

เด็กหญิงอภิชญา พรหมมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๖

เด็กหญิงอมิตา พงษ์ทุ่มพระ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๗

เด็กชายอโณทัย เกาะสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสมาวิทยา วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๘

เด็กชายธนากร ชาวเวียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๖๙

เด็กหญิงพลอย ศรีเพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๐

เด็กชายวรการ ด่านปาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๑

เด็กชายศรราม โฉสูงเนิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๒

เด็กชายศิวกร เทพสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ผินสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๔

เด็กหญิงเอวิตรา เสริฐกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๕

เด็กหญิงกัญธิมา ฝากไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๖

เด็กหญิงจุรีพร เลาะสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงชฏาพร หอมฟุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๘

เด็กหญิงชลธิชา เจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๗๙

เด็กหญิงฑิตยา สมนึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๐

เด็กหญิงณัชชา สรสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๑

เด็กชายณัฐเดชา สมประสงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๒

เด็กหญิงทยิดา สมดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๓

เด็กชายธนศิลป จันชีลอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๔

เด็กหญิงธัญพิชชา คมคาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร เสประโคน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๖

เด็กหญิงพุธิตา บับพาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๗

เด็กหญิงสิรินทรา อุเทนสุต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๘

เด็กหญิงสุวิมล พลจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๘๙

เด็กชายหาญชนะ โดนสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๐

เด็กชายอนุชา เมยสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงเขมิกา เชิดศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๒

เด็กหญิงเยาวภา นอสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๓

เด็กชายไพศาล วารีบ่อ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เกมสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๕

เด็กหญิงธนัชพร พาพลเพ็ญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๖

เด็กหญิงธนาพร ลือเฟอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๗

เด็กชายธวัชชัย ชุมสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๘

เด็กชายนฐพล โฉสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๖๙๙

เด็กชายนฤดม แกมมงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ พับขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๑

เด็กชายฤกัษนันท์ แสนท้าว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ผันครบุรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ วังสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๔

เด็กชายสรชัย ทูพันดุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๕

เด็กหญิงสุพรรณษา มังมัน

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงสุวิชาดา บุญมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงอุมากร ปราณีตพลกรัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ชูสำโรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม่านกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๐

เด็กหญิงกุลณัฐ รัชวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๑

เด็กหญิงจิดาพรรณ ฟอสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๒

เด็กชายถิรวุฒิ ปราณีตพลกรัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๓

เด็กหญิงธนนันท์ เปล่งสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ ฟุบขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๕

เด็กหญิงพิชญธิดา หาสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๖

เด็กชายภาณุวัชร โสมะภีร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๗

เด็กหญิงมุฑิตา เกิดนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๘

เด็กหญิงเปมิกา นุขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๑๙

เด็กหญิงจาริยา นุขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๐

เด็กหญิงชนาภัทร
เหล่าศิริเจริญรัตน์ ๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๑

เด็กหญิงชนาภา
เหล่าศิริเจริญรัตน์ ๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา สังขจันทรานนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๓

เด็กชายณัฐดนัย ต่วนสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีจะบก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๕

เด็กหญิงปภาวดี สุวรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๖

เด็กชายพงศธร กล้าสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ มาตรกำจร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๘

เด็กชายวชิรศักดิ

์

เหงียมสูงเนิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๒๙

เด็กหญิงวาสนา ตุ้มสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๐

เด็กหญิงสโรชา ก้อนสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๑

เด็กชายอาสิหฤษฎ์ แคล้วสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๒

เด็กชายธวัชชัย โตมสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๓

เด็กชายนนทไชย
เหล่าศิริเจริญรัตน์ ๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๔

เด็กหญิงพรรณิภา หลักดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๕

เด็กชายพีรภัทร เปล่งสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ แผ้วสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๗

เด็กหญิงลักษิกา จุ้ยกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๘

เด็กชายสิทธารถ จันคล้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงอริสา สมสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๐

เด็กชายอัครพงษ์ บริบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๑

เด็กชายเดชาวัต พุแค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๒

เด็กชายเอกวิทย์ ฤทธิสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๓

เด็กชายกฤษณะ เชิดชู
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ การสูงเนิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ วังสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๘

เด็กชายณัทจิรัฏฐ์ วงศ์ณะลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๔๙

เด็กชายดนุเดช โพธิงาม

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงปนัดดา ภาวัตพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๑

เด็กชายปรเมศวร์ เปาพะเนาว์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๒

เด็กหญิงปาลิตา กบสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๓

เด็กหญิงรักชนก มอสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๔

เด็กชายวิวิธชัย ไตรสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนวิเศษ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๖

เด็กหญิงสุภาพร เตียงสูงเนิน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๗

เด็กหญิงอาภัสราภา เขียวสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๘

เด็กหญิงแพรมาดา อร่ามแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๕๙

เด็กหญิงกาสลอง เอียมสูงเนิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๐

เด็กชายชนะชัย ขุนสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๑

เด็กชายชินณะวุติ เทียมแสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๒

เด็กชายธนพล ขุนสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ รอดผึง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๔

เด็กชายธีรวัต งามวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๕

เด็กชายนพรักษ์ อินทร์สูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๖

เด็กชายนรินทร เมินเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๗

เด็กหญิงปนปนัทธ์ รวยสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๘

เด็กชายภูริณัฐ มณีรัตนพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๖๙

เด็กหญิงวาสนา ชวดจอหอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๐

เด็กชายศักดินรินทร์

์

คลองกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๑

เด็กชายสนธยา ตันสูงเนิน

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ขาวดอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๓

เด็กชายเอกภพ เร่งสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๔

เด็กชายไวทย์ทัพพ์ เนตะฝาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๕

เด็กชายจักรี ศรีนวลจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๖

เด็กหญิงจันทร์ดี รัตนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๗

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ถำพุดซา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วจินดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กบสูงเนิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๐

เด็กหญิงภิญญดา ฉัตรสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๑

เด็กชายศรีวงศ์ เบาสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวสูงเนิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์

ยศศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา โชว์สูงเนิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๕

เด็กชายรัตพล สนิทบุรุษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คันธมาลย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ถินสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร รอสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๘๙

เด็กชายสราวุธ ขอนพุดซา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๐

เด็กหญิงจีรนันท์ กกสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ กกสูงเนิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๒

เด็กชายพีรพงษ์ เหงียมสูงเนิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๓

เด็กหญิงแพรวา เฉียบสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๔

เด็กชายนวพล โพธิศรี

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๕

เด็กชายปญจพล ทิพย์สันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา แย้มสำราญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๗

เด็กหญิงวรางคณา คำศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ เหมนิธิ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๗๙๙

เด็กหญิงอริชยา คำชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงเมธาวี พลจันทึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ ฉิมพาลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๒

เด็กหญิงจิราพรรณ มาธงชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงชโลธร กันสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์

สวัสดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เจือจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ จิมสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ อรุโณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๘

เด็กชายธนธรณ์ บำรุงไทย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๐๙

เด็กชายธนานพ สุริยะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ น้อมสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๑

เด็กหญิงนันทนัช เหมนิธิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงนันทพร พรหมมาโนช
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๓

เด็กชายบอย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๔

เด็กหญิงประภาศิริ สดับจิตร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๕

เด็กชายปณณพัฒน์ พงษ์กิตติวณิช
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๖

เด็กชายผดุงศักดิ

์

น้อมสูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๗

เด็กหญิงพัชรพร รองสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๘

เด็กชายรณชัย บุญภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงศศิธร ดีสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงศศิธร บุญสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๑

เด็กชายสหรัฐ อาบสันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๒

เด็กชายอนุชิต โอกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงอาฑิตยา รักษาแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๔

เด็กหญิงอารียา เปยสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๕

เด็กชายจตุภัทร สีหเทพเลขา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ มาลัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๗

เด็กชายธนันชัย ปรุเขตร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จังอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๒๙

เด็กชายบารมี นามชัยูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๐

เด็กชายปรนัย โสรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๑

เด็กชายพิเชษฐ์ บุรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๒

เด็กชายวัชรพงศ์ ท่วมตะคุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๓

เด็กชายวัชระศักดิ

์

ซ้งคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษจุมพล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๕

เด็กหญิงทิฆัมพร เนตร์สูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๖

เด็กหญิงภิญดา สายบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ เชิดสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๘

เด็กชายคงคา แท่นทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๓๙

เด็กชายเฉลิมพงศ์ ดุงสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณดวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เทพสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๒

เด็กชายทวนทอง ซือสัตย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๓

เด็กชายนฤพล จิตสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๔

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ศรไชย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๕

เด็กชายปณิธาน โฉสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กกสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๗

เด็กชายภราดล พลจันทึก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๘

เด็กชายภูรินทร์ สร้อยอุทา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๔๙

เด็กชายวันชัย บัวจูม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๐

เด็กชายศุภกร มณีโชติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๑

เด็กหญิงทิพวราพร แก่นสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๒

เด็กหญิงปนปก เยืองเสือ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๓

เด็กหญิงพธูทิพย์ บุษบา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๔

เด็กชายชินวัตร ฉันทะปรีดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ใบพิมาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๖

เด็กชายวีรภัทร ตรีรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๗

เด็กชายสุวิทย์ น้อยประสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๘

เด็กชายมงคล จอกสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๕๙

เด็กชายธนพล เตินขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ชัยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๑

เด็กชายมงคล เปยะขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๒

เด็กชายวุฒิชัย ตอพันดุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๓

เด็กชายอรรถพล ทองรวม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๔

เด็กหญิงกรองแก้ว กิจชูชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๕

เด็กหญิงทิพวรรณ เดิมขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๖

เด็กหญิงนัฐวรรณ บิกขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๗

เด็กหญิงนันทฉัตร ช้อยขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๘

เด็กหญิงปรียาวรรณ สีมะเริง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๖๙

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ กลันขุนทด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๐

เด็กชายวาสิน สุดใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๑

เด็กชายอนุวัต บีกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๒

เด็กหญิงอัยญดา แนมขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๓

เด็กหญิงพิชญา เสาะขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๔

เด็กชายศุภณัฐ โนมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๕

นางสายพิณ แสนพรม ๒/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๖

นายปวรุฒน์ โกเสยโยธิน
๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๗

นางสาวลักขณา กรึมกลางดอน

่

๖/๐๖/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๘

นางวัชรี สัจจาวัฒนา
๒๘/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๗๙

นายไชยวุฒิ โกเสยโยธิน
๒๙/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๐

นายกมลรักษ์ คูณขุนทด ๖/๐๖/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๑

นายนรินทร์ พันสวัสดิ

์

๒/๐๖/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๒

นายภูมิ โคกขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๓

นายสมภพ เรืองจาบ
๒๖/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๔

นางสุมาลี สัจจาวัฒนา
๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๕

นางสาวอรทัย ศรีอินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๖

เด็กชายกฤษนัย หึกขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๗

เด็กหญิงจิตรานุช เวินขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๘

เด็กหญิงชนกานต์ เจิมขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๘๙

เด็กชายญาณวิทย์ เหิมขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๐

เด็กชายญาณวุฒิ เหิมขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงนุชจรีย์ ศรีจันทร์พรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงพรวิลัย ใจตรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๓

เด็กชายพิทยาคม โมงขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๔

เด็กหญิงรัตนาพร นามกิง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๕

เด็กชายวิทวัส เดชขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๖

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ทวนขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๗

เด็กชายสนธยา เส็งประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๘

เด็กหญิงสวรินทร์ เวินขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๘๙๙

เด็กหญิงสุฑามาศ แหขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปูนสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๑

เด็กหญิงสุวิสา สกุณา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๒

เด็กชายอนิวัต ตังใจ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๓

เด็กชายอรงค์กร บิกขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๔

เด็กหญิงอารียา เดชขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๕

เด็กชายเจริญ หะขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๖

เด็กชายเทวา หกขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๗

เด็กหญิงขวัญฤดี เจริญสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงขวัญศิริ ทุนจังหรีด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงจณิสตา หะขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๐

เด็กชายทินวัตร เบียกขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๑

เด็กหญิงธัญสินี พับขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงพรรนิภา หิตะนุสรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา คุปตศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงณัฎฐนิกา พวงสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๕

เด็กชายพลเทพ บุญซ้อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๖

นางสาวศุขสมหญิง ริมพันดุง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๗

เด็กชายสุทธิวัฒน์ หงษ์ขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงอัมรินทร์ หาญขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๑๙

นายอัสดาวุธ เทียนขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ คงขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๑

นางสาวศุภศร เหียนขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๒

เด็กชายกิตติธนา

์

ทองคลี

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา ทองชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๔

เด็กหญิงกุลสตรี ทองชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๕

เด็กชายณัฐยศ อ่อนพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สิทธิขุนทด

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๗

เด็กชายธนกฤต พงษาวดาน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๘

เด็กชายธนพนธ์ ทองคลี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๒๙

เด็กชายธวัชชัย วาสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๐

เด็กหญิงนันทพร กลินขจร

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๑

เด็กหญิงบุญญา กิจจารักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงวนิรชา ทองภู
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๓

เด็กชายวัฒนชัย วอขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๔

เด็กชายสมบูรณ์ ขอลดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๕

เด็กชายสุประสิทธิ

์

หูกขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๖

เด็กชายกฤษณะ กลินพิกุล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทองคลี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๘

เด็กชายชัชวาล ทีบัวบาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๓๙

เด็กชายชิติพัทธ์ บอนขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๐

เด็กหญิงฐิดาภา คำวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๑

เด็กหญิงฐิตาภา ภูมิโคกรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๒

เด็กชายธนกฤต ทาริยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๓

เด็กหญิงนฤมล สายใหม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๔

เด็กชายปรเมศร์ เหิมขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๕

เด็กหญิงพรวิมล พันเพลิงพฤกษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๖

เด็กชายมนตรี ธิมาดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๗

เด็กชายวนัฐพงษ์ ลอยขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๘

เด็กชายวัชระ สุขแก้วณรงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๔๙

เด็กชายสรรพวิท เดชขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๐

เด็กหญิงอรัชพร ญัติวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ปนทวัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๒

เด็กชายกษีรา หาดขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ค้อขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๔

เด็กชายจิรัสย์ ทาจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนมี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ มนขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๗

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สุริย์ระวิมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงทัศนีย์ พุทธรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๕๙

เด็กหญิงธันยาพร ภูตานนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๐

เด็กหญิงนัยนา สระกำปง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๑

เด็กชายบรรณวัชร ยอดพุดซา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๒

เด็กหญิงบุญธิชา กว่างนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๓

เด็กหญิงประภาพร ธรรมเสมอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๔

เด็กชายพิชิตชัย กองสำลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ทวยจัด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ชาติวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๗

เด็กชายอภินันท์ ล้อมจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๘

เด็กหญิงอุมาภรณ์ เหิมขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๖๙

เด็กชายณภัทร โมงขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๐

เด็กหญิงทิพย์เกสร รัตนเกือ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๑

เด็กชายธนพงษ์ เย็นหลักร้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๒

เด็กชายธาวิน พุธสระน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๓

เด็กหญิงนันทนา ศรีจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๔

เด็กหญิงกนกพร กำขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงกฤติมา ปญญาวัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๖

เด็กชายชนวัฒน์ ตระการกุลธร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๗

เด็กหญิงตวิษา จันทะแสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๘

เด็กชายทศพรชัย กาบขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๗๙

เด็กหญิงทิพวรรณ คะชนัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๐

เด็กชายธนวัต ง่วนกลางดอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๑

เด็กชายธัชพล กุ่มจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๒

เด็กชายนคภูมิ จอกเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ภาคนะถา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๔

เด็กหญิงบุญญาพร ฝายจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ตันสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงนรินทิรา เวกสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๗

เด็กหญิงปรารถนา สวยขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ เล็บสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๘๙

เด็กหญิงรัตนรักษ์ ศรีทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภูมิพิทยานนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ ก่อมสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๒

เด็กชายกฤษณะ ปญญาวัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๓

เด็กชายกิติพงษ์ มูขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช ชืนชม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใสพลกรัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ขุมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๗

เด็กชายธนภัทร ภักดีภานุภูมิ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๘

เด็กหญิงนันทนา หงษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๕๙๙๙

เด็กหญิงบุษบา สีนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๐

เด็กหญิงปาริชาต นวลจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๑

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ถีสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๒

เด็กชายภูริพัฒน์ เมียกขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๓

เด็กชายภูวภัทร หาศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๔

เด็กหญิงมนัสชนก ช่วงกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๕

เด็กชายวรวุฒิ สมสี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงศกลวรรณ แสงเพ็ชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล มาบขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๘

เด็กชายเคนท์ อุชิโนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา สืบวาป
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงแพรวา ดีจ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๑

เด็กหญิงกีรติกา บิกขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๒

เด็กชายตะวัน สาราษฎร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๓

เด็กชายธนกฤต เขียงสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๔

เด็กหญิงนิตย์รดี เจิมขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๕

เด็กชายบุตรตวัน เขียงสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๖

เด็กชายปวริศน์ มุกขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๗

เด็กหญิงพรพิมล วงศ์กลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๘

เด็กชายพลกฤษณ์ พร้อมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เกิดขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๐

เด็กชายวสุพล ศรีธิคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๑

เด็กหญิงสุวนันท์ แพะขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๒

เด็กหญิงสโรชา พาจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๓

เด็กชายเจริญศักดิ

์

กมลกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๔

เด็กชายโชคอนันต์ กรอบพุดซา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๕

เด็กหญิงมัณยาภา เฟองสูงเนิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ฟุงสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๗

เด็กหญิงวนิดา สืบวาป

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๘

เด็กชายศุภกร เมนขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๒๙

เด็กชายศุภโชค พันธ์สูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๐

เด็กชายอนุชิต หวังคู่กลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๑

เด็กหญิงจงกล ทองขุนวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๒

เด็กชายจักรรินทร์ คูณขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๓

เด็กชายณัฐพล งามลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๔

เด็กชายธนดล หุตะเมขลิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๕

เด็กชายธีทัต คำภูษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เขตชำนิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ คุดขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๘

เด็กชายประจักษ์ ดีขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๓๙

เด็กชายรุตน์ระวี ศรีขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๐
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

บรรจมาตย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ลมขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๒

เด็กชายทศพร สร้างขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๓

เด็กชายสันติภาพ เหิมขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๔

เด็กหญิงสุทธิพร พืบขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงสุนิษา บรรลือทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คูณขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาบุดดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๘

เด็กชายคณาธิป เล็กสุรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๔๙

เด็กหญิงจารุศิริ จันสายออ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

คำสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๑

เด็กชายฉัฐสนัย แผนจันทึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๒

เด็กชายชัยวัฒ ไชยรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๓

เด็กชายฐิติวุฒิ พาขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงฐีดาภา ดอกสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยประถม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๖

เด็กชายณัฐพล บุญทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองชำนาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงณิชารีย์ เมียกขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๕๙

เด็กชายต้นตกานต์ เค้าแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๐

เด็กชายธนกร ไลนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๑

เด็กชายธนา เทียมขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๒

เด็กชายธัญวรัตน์ พาขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๓

เด็กชายธิรวุฒิ กือสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร พาดขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ กระจ่างโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๖

เด็กชายนรากร บีกขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๗

เด็กหญิงปณิดา รักษากุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๘

เด็กหญิงปรียาพร แดขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๖๙

เด็กหญิงปทมพร สงสุแก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๐

เด็กหญิงปยพร ศรีอาภัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๑

เด็กชายปติภัทร สีสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๒

เด็กชายพชรพล เลิศพุดซา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๓

เด็กหญิงพรสินี เกิดสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทัศนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๕

เด็กชายภัทรพล ยอดตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี ทวนขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๗

เด็กชายภูริภัทร เพียรขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๘

เด็กหญิงมธุวัน ใฝใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๗๙

เด็กหญิงระวียา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๐

เด็กชายวชิรวิทย์ จิรานุวัฒน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๑

เด็กหญิงวาสินี อุลัยพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๒

เด็กชายวีรพงษ์ พืบขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ส่วยนนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๔

เด็กชายสุรัติ บุตรดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๕

เด็กหญิงสุรีย์พร โลสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๖

เด็กชายอนุกูล พืมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๗

เด็กชายอนุชา นาแข็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๘

เด็กชายอนุชา ปุยละเทิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๘๙

เด็กชายอนุภัทร เกินขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๐

เด็กหญิงอรกัญญา ลัภขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๑

เด็กชายเจษฎา เทียมขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๒

เด็กชายเอกรินทร์ โสขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๓

เด็กชายโสภณวิชญ์ มีชำนาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๔

เด็กหญิงโสภา คำจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ชัยศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๖

เด็กหญิงชนิตา พลากร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๘

เด็กชายธนาดุล อินเสือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๐๙๙

เด็กชายธรรมธัช บุญประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๐

เด็กชายธีรยุทธ เพียกขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๑

เด็กหญิงนภิสา คุลีพันธุ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๒

เด็กหญิงนวพร รัตนพันธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๓

เด็กชายนาถวัฒน์ ชอบใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๔

เด็กหญิงปาริชาต อยู่ภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๕

เด็กชายภูมินทร์ เม็กขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๖

เด็กหญิงวันวิสา ขำชัยภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๗

เด็กชายศรายุธ ยวดขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๘

เด็กชายศิวกร โพยนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๐๙

เด็กชายสัญญา จันขุนทศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๐

เด็กชายเกศฎา บุญหล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ พืบขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๒

เด็กชายปฏิภาณ ดีขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๓

เด็กชายพงศกร พลศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๔
เด็กหญิงพิมประภาพร

หาญสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๕

เด็กชายวัชรากร ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อุนหวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๗

เด็กชายศุภณัฐ คล้ายสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๘

เด็กหญิงสุวิษา ชาติวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๑๙

เด็กชายอธิวัฒน์ สัมขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๐

นางสาวกรรณิการ์ ฟาคุ้ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๑

นายชัยชนะ เภากุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๒

นายณัฐพนธ์ โม่งปราณีต
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๓

นางสาวดมิสา โพบขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๔

นายธีรภัทธ เสรีวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๕

นางสาวนัณตยา โมกจัตุรัส
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๖

นายนัธวัฒน์ โมกจัตุรัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๗

นายภูวดล โสงขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๘

นายวราวุฒิ ประเสริฐพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๒๙

นางสาววิสุดา โพบขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๐

นางสาวศิริโสภา ชวนขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๑

นายสัมฤทธิ

์

อู๋สูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๒

นางสาวสุรีรัตน์ ศิลปชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๓

นายธีระพัฒน์ บวดขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๔

นางสาวบัวหลวง พับขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๕

นายปยะพงษ์ พุดขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๖

นายพงศธร ประสาทสงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๗

นางสาวรัติกร พืมขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๘

นายเขตตกานต์ อาบสุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๓๙

นางสาวจีรพรรณ สีเมฆ
๘/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๐

นางรุ่งฤดี อัดอัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๑

นางสาวสุภาภรณ์ คำพิมูล
๒๗/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๒

นายปญญาวุฒิ กัญพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๓

นายจักรินทร์ สีจันทึก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๔

นางสาวณัฐริกา เวสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๕

นางสาวมนภรณ์ เดนจันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๖

นางสาวขวัญฤดี โชติสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๗

นางสาวชาลิสา นาบำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๘

นางสาวณัฐริกา บรรลุสันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๔๙

นางสาวมนทิชา โพธินอก

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๐

นางสาวสายทอง เมยขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๑

นายจตุพร ตังตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๒

เด็กหญิงศศิธร ประมาคะเต
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๓

นางสาวศุจีภรณ์ เจียนจันทึก
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันตัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๕

เด็กหญิงวนิดา ประเสริฐสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ธรรมพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๗

เด็กชายอรรถพล ทิพย์คำมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา พร้อมไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๕๙

เด็กชายเดชาชัย แย้มจันทึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๐

เด็กชายพงศธร แพทย์กระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๑

เด็กชายอภิชาติ สุขพเนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๒

เด็กชายอัษฎาวุธ โพธิทอง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๔

เด็กชายบวรวิชญ์ ศรีบุญมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๕

เด็กชายอดิศร กลางหาบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ รู้หาเงิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๘

เด็กชายธวัชชัย พันธุมาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมเสนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๐

เด็กชายนิวัตร เล่าสูงเนิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๑

เด็กชายประดิพัฒน์ ศาลาดิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๒

เด็กชายภาสกร อยู่เย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๓

เด็กชายภูมิภัทร จันทะสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๔

เด็กชายวีรยุทธ มุ่งฝอยกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ สุขพะเนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๖

เด็กชายสุทน ฝอยทองตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๗

เด็กชายสุรวุธ หาญคงนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๘

เด็กชายอภิเดช คุ้มปรุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๗๙

เด็กหญิงกัณฐิกา ปดจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงจอยรุจี แก้วเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงจิรประภา เบขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงชลธิชา บุญนคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงตะวัน แซ่ตัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๔

เด็กหญิงธนพร รักชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงนงคราญ คูณขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ประเสริฐจันทึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๗

เด็กหญิงปยมาศ ทองดีนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๘

เด็กหญิงพรธิดา พรมพันธ์ใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงพิมพ์วิกา แมมขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงรจนา เสาสิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงวรรณวิภา อ้นวิเชียร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๒

เด็กหญิงศศิธร แตงสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๓

เด็กชายฉัตรชัย อยู่เย็น
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๔

เด็กชายชาคริต อ่อนสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๕

เด็กชายนพรัตน์ เทียนขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๖

เด็กชายธีรภัทร นูขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๗

เด็กชายบุญประเสริฐ อรรคดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๘

เด็กชายพงศภัค เกตุศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๑๙๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ จงผ่อนกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๐

เด็กชายพีรพล อินทกูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๑

เด็กชายภัททกานต์ มุ่งเอือกลาง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๒

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ทองรอด
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๓

เด็กชายมานัส มณาศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๔

เด็กชายวุฒิภัทร อัฐแป

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๕

เด็กชายศุภกฤต มุมขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๖

เด็กชายสุทัศน์ วีระเทศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๗

เด็กชายสุวัจน์ พิศสวาสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กสิประกอบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๐

เด็กหญิงกานต์สิริ นบกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๑

นายมัณฑนา เหลาวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๒

นายศรัณญื โสนอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๓

เด็กชายเฉลิมพล เหมือนขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชมภูสลุง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๕

เด็กชายณัฐณิช บวกขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อมสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๗

เด็กชายธนากร คำภาทู

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๘

เด็กชายนพดล ทองเอิบ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๑๙

เด็กชายผดุงเดช คูณขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๐

เด็กชายสาธิตร์ พินิจกิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ กมขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กิงแก้ว

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงจริณญา มธุโป
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ดาว คบขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปวกขุนทด

๑๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๖

เด็กชายชาคริต คูณขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๗

เด็กชายญาณวุฒ จันทร์ดอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๘

เด็กชายพงศกร ตาสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๒๙

เด็กชายพงศ์ดนัย สุธงสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๔ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๐

เด็กชายรชานนท์ พลันขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๑

เด็กชายรพีพัฒน์ ดีจันทึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๒

เด็กชายรุ่งนิรันณ์ เหลาวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๓

เด็กชายสิทธิชัย กาบขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ กกขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กางกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๖

เด็กหญิงกานดา น้อยธง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๗

เด็กหญิงทัศวรรณ สนิทชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๘

เด็กหญิงธนาพร นวมขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๓๙

เด็กหญิงเบญจพร เกงขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน พุดขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์เดือน คบขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๒

เด็กหญิงวรินทร มูกขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๔

เด็กชายก้องกิดากร ในจิตต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๕

เด็กชายจักรพันธ์ หมายปดกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แกมขุนทด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๗

เด็กหญิงจิรวดี โผงสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๘

เด็กหญิงฐิติมา โบนขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขสุด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๐

เด็กชายธนภัทร กอกขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๑

เด็กหญิงปราณปรียา ชัยจัตุรัส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา เปกสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๓

เด็กชายยศวัฒน์ เกียดขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๔

เด็กชายราชันร์ ทิพย์ขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๕

เด็กชายวัชระ กมขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงอภิญญา สุขมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๗

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ม้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ผินกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๕๙

เด็กหญิงณัฎฐิดา ชะนะพะเนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๐

เด็กชายธนากร อาบสุวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๑

เด็กชายอภิชาติ อุธรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๒

เด็กชายณัฏฐพล เกียะขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๓

เด็กหญิงวรรณภา กุมขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๔

เด็กชายสิทธิชัย บรรจงปรุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๕

เด็กหญิงวันวิสา แกดขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๖

เด็กชายนิธิกร กวกขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๗

เด็กหญิงทิพวรรณ รินกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ คำพา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๖๙

เด็กชายธีรภัทร ชัยชมภู
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุดขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงภาวิณี วิเศษคร้อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๒

เด็กหญิงวิรตี กกขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๓

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสกุลไทย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๔

เด็กหญิงศิริพร คูณขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๕

เด็กชายอัศม์เดช อุเทนสุทธ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๖

เด็กชายใจเพชร เกงขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ประทายนอก
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๘

เด็กหญิงกัลยากร อำท้าว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๗๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา เมฆขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ กีบขุนทด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๑

เด็กชายพีรวิชญ์ แช่มขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๒

เด็กหญิงวาชิตา แจ่มใจเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๓

เด็กชายอชิรภัทร เกงขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๔

เด็กชายอดิศร คนอยู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๕

เด็กหญิงกชกร เบียมขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๖

เด็กชายกฤตเมธ พิขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ ก่อมขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ก่อมขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๘๙

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงสง่า
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุบผาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๑

เด็กหญิงสุรีย์พร กวกขุนทด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๒

เด็กชายชยุต ไพศาล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เบ้าจันทึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๔

เด็กหญิงประภัสสร เอียมสอาด

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๕

เด็กหญิงปานตะวัน คูณขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๖

นางสาวปยมน ฝงสระ
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เกงขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๘

เด็กชายศิวะกร คูณขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๒๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประทายนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๖ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริธัญญ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๑

เด็กหญิงชลธิชา แจ่มในเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๒

เด็กชายณัฐภูมิ แย้มจันทึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๓

เด็กชายธารารัตน์ คูณขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๔

เด็กชายปฏิบัติการณ์ จันทองปาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ โพธิมี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๖

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ แก้วลอดฟา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๗

เด็กชายรัตพงศ์ ฝงสระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๘

เด็กชายรัตพล ฝงสระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๐๙

เด็กหญิงวริศรา แขขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๐

เด็กชายวีรภาพ แกมขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ผัวะสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๒

เด็กหญิงอริศรา กึมขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๓

เด็กหญิงอริสา อูสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๔

เด็กชายอโณทัย กองเมืองปก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๕

เด็กชายณพภรัตน์ รักอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๖

เด็กหญิงทิพย์เนตร ภูรีโรจนวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๗

เด็กหญิงนัทมล รักสละ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๘

เด็กชายปฏิมากร ปุยะติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๑๙

เด็กหญิงรวิพร สีขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๐

เด็กหญิงวริษฐา พางขุนทด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๑

เด็กหญิงศิวยา นาคัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๒

เด็กหญิงอนันดา เพียดขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๓

เด็กหญิงอัญชลี แสไพศาล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พึขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พึขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๗

เด็กชายชุติพนธ์ พบขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๘

เด็กชายณพภวัตร รักอยู่
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๒๙

เด็กหญิงวรพิชชา เทียนไชย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๐

เด็กชายวรรณชัย เปานา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๑

เด็กชายเนวิน กันทาเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๒

เด็กหญิงเพลงพิณ สำเนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๓

เด็กชายชนะวรรณ ยวดขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๔

เด็กหญิงนภิสา เพ็งขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๕

เด็กชายบูรพา เพยขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธงสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คูหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๘

เด็กชายปรมี แก้วเชียงหวาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๓๙

เด็กชายสดุดี เทียนไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๐

เด็กชายเชษฐา วรรณชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๑

เด็กชายดนัย วัฒนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๒

นายธราเทพ เพยขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๓

เด็กชายพีรพล พรังขุนทด

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๔

เด็กชายสิทธิพล

์

มอบกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๕

เด็กชายโชคชัย พืบขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๖
เด็กหญิงกรองกาญจน์

โพธิใบ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพลียขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๘

เด็กชายกฤษณะ มาบุญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ พิขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๐
เด็กหญิงณัฐติญาภรณ์

หาขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๑

เด็กหญิงปณฑิตา พาขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงปาริชาต สวมขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๓

เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ ทองขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๔

เด็กหญิงรติรมย์ บุญค่าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๕

เด็กหญิงรินรดา ชวนขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๖

เด็กหญิงวรรณิษา โตชมภู
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงวริศรา แสนสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ พาขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๕๙

เด็กชายวิโรจน์ แกนขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงศริดา เพิงขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๑

เด็กชายศุภณัฐ ขัดโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๒

เด็กชายศุภณัฐ ยนขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี ยุพโคตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๔

เด็กหญิงอัชราภรณ์ กิงพุทรา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๕

เด็กหญิงกนกวดี พิวขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๖

เด็กชายกมลภพ พาขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ มิตรชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงกฤษติยากร พึขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๖๙

เด็กชายกลวัชร เตินขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พาขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๑

เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะสุทโท
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๒

เด็กหญิงกุลธิดา ขมพุทรา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ เพียงขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๔

เด็กหญิงทิพย์นารี มาลัยทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๕

เด็กชายธนากร ขมพุทรา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๖

เด็กหญิงนัญลักษณ์ พองขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๗

เด็กชายมรรษกร คุขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๘

เด็กชายรัตภูมิ บุญคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๗๙

เด็กหญิงลีลาวดี ชีขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๐

เด็กหญิงสิรินทรา พีขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ กิงพุทธา

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๒

เด็กหญิงอภินัทธ์ ธงสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงเกตุสุมารา ชอนขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๔

เด็กชายเฉลิมชัย แดงขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๕

เด็กหญิงเมธาวารี เฟองบุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สันขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๗

เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์งาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๘

เด็กหญิงไอรักษ์ พิงขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๘๙

เด็กชายจิรกิตต์ กุยแก้วพะเนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๐

เด็กหญิงชมพูนุช ขำวิลัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เบขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๒

เด็กหญิงญาณิศา เกตุปาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๓

เด็กหญิงธีมาพร มูลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๔

เด็กชายธีรทัช ชอนขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๕

เด็กหญิงปนัดดา เจริญไชย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๖

เด็กชายปรัชญา ควรขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๗

เด็กหญิงปวีณา พาขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๘

เด็กชายพงศธร พวงขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๓๙๙

เด็กชายภูตะวัน การะภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๐

เด็กชายศราวุธ ไชยกิจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๑

เด็กชายศักดา เพิงขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๒

เด็กหญิงสมิตา ปวงขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๓

เด็กหญิงสุชิตา ปลืมใจ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๔

เด็กหญิงอภิสรา ดาศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๕

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๖

เด็กหญิงเมธาวี ลมขุนทด
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๗

เด็กหญิงเอมยุพา พวมขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๘

เด็กชายกฤษดา อำเล็ก
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๐๙

เด็กชายสิทธิชัย น้อยนาจารย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๐

เด็กหญิงอันนา ศิลปชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๑

เด็กหญิงกัลยกร แสดขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๒

เด็กชายธนายุทธ จันทร์ตัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ เสขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๔

เด็กหญิงสุวิมล เชือขุนทด

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงบัวชมพู เพิงขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๖

เด็กชายศรายุธ พาขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงกรนันท์ แพขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๘

เด็กหญิงกฤษณา พาขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๑๙

เด็กชายจีรพัฒน์ แพบขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๐

เด็กหญิงจุฑามาศ พอนขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เม็กขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จำปาแดง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๓

เด็กชายณัฐดนัย พาขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๔

เด็กหญิงดารินทร์ ภูมิโคกรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ พิขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๖

เด็กชายธนากร พืบขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๗

เด็กชายนพธีรา นำน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๘

เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีสุนนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงปนัดดา แสบขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๐
เด็กหญิงประภาวรรณ

โม่งคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๑

เด็กหญิงปยะพร สามขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๒

เด็กหญิงพรณภา รุ่งสันเทียะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๓

เด็กหญิงพิมญาดา สามนคร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ทองคลี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๕

เด็กชายฟาหัด สัปรส
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๖

เด็กชายภาคภูมิ ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไชยนะสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณสังโส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๓๙

เด็กชายวทัญู ภูมิขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๐ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๐

เด็กชายวัชรพงศ์ พามขุนทด
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ พาขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๒

เด็กชายวีระพล ทาดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ลอยขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๔

เด็กชายอนันต์ยศ แสนประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๕

เด็กชายอภินัทธ์ ไพรพฤกษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๖

เด็กหญิงอรัญญา พึงกุล

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๗

เด็กหญิงขวัญนภา โสกขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงจงรักษ์ ลอยขุนทด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๔๙

เด็กหญิงฉัตรกาน่า แพบขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๐

เด็กชายณัฐภูมิ บริบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พาขุนทด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๒

เด็กชายธนดล ความขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๓

เด็กชายธีรภัทร ชายขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงปริศา พาขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๕

เด็กหญิงปยะฉัตร รอดผึง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๖

เด็กชายลลิต์ภัทร ฟกแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๗

เด็กหญิงวรรณวิสา วิชัยสุชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๘

เด็กชายสัณหณัฐ เชือขุนทด

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๕๙

เด็กชายสุเมธ พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๐

เด็กหญิงอภิณญา เนตรบำรุง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๑

เด็กหญิงอัจฉรา พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๒

เด็กชายอเนชา พึงกุล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๓

เด็กหญิงฐานิตา อภัยโส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๔

เด็กชายพิพรรธ ดุลขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๕

เด็กชายศรัณยู วงษ์ศักดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๖

เด็กชายสุรชัย สมเสงียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๗

เด็กชายโกสินทร์ ภูจอมดาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

รักพินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐชา นาคบุญธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๐

เด็กชายบุณศกร ทับทิมใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงพัชราพร พาขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๒

เด็กชายพันธวัฒน์ จันสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๓

เด็กหญิงลักขณา ลำลอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๔

เด็กหญิงวรรณวิภา วรรณหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

แพวขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๖

เด็กหญิงสมิตา พืบขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๗

เด็กหญิงสุรางคณา จำปาแดง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๘

เด็กหญิงอรพิมล พานอุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๗๙

เด็กหญิงอารยา เพียรขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๐

เด็กหญิงโสฬส ร่มแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาญพิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๒

เด็กชายกิตติคุณ ทาสร้อยมล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ สุวรรณวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๔

เด็กชายณัชพล มักขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๕

เด็กชายธเนศ ความขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๖

เด็กชายวิชาญ บรรจงจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๗

เด็กหญิงศิริพร พอขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๘

เด็กชายอัฐพล นาคบุญธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๘๙

เด็กหญิงกัลยากร เดชขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๐

เด็กชายชนะวิชญ์ อมรพุฒิโรจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงทิพวรรณ พระขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๒

เด็กหญิงบุศราภรณ์ โม่งคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๓

เด็กหญิงรุจิรา ฉูตรสูงเนิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๔

เด็กชายศุภกิต แพบขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๕

เด็กหญิงอรพรรณ บรรจงจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมเสงียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๗

เด็กหญิงกุลธิดา ฝาระมี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๘

เด็กหญิงนงนภัส นุขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๔๙๙

เด็กหญิงภัทรภร เนาวบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๐

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๑

เด็กชายวาธิชัย คอยขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๒

เด็กหญิงสมัชญา พาขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๓

เด็กชายอนุรักษ์ จันทา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๔

เด็กชายอริญชัย ไม้สูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๕

เด็กชายอุดมเดช ชุดขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๘

เด็กชายอาทิตย์ นามมงคุณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๐๙

เด็กชายณัฐกุล เจิมขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๐

เด็กหญิงทิฆัมพร น้อยบุญรอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๑

เด็กชายบูรพา ขวางกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๒

เด็กชายวรกิตติ

์

พาวขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๓

เด็กหญิงวริษา ศิลปชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ธารบริสุทธิกุล

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๕

เด็กหญิงสาธิตา มายขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๖

เด็กหญิงสุนารี พันชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ติสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๘

เด็กหญิงเปมิกา ผินสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๑๙

เด็กชายกฤษดา ชิดขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๐

เด็กหญิงชนวีร์ กริชนรา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ชาวขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๒

เด็กหญิงพีรยา โสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๓

เด็กหญิงลัดดา นุขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร เชาว์ขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๕

เด็กหญิงวีร์สุดา ชาญขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงอรทัย ศิลปชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา สุดาวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๘

เด็กชายกมลภพ คำเวบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๒๙

เด็กหญิงจันทกานต์ หาดขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๐

เด็กหญิงจุรีพร จันทร์กลาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๑

เด็กหญิงชนิภา ขวัญดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๒

เด็กหญิงธนัญญา แตงอยู่
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๓

เด็กชายนพดล สิงหะกุมพล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๔

เด็กหญิงนาวีณี แสงรูจี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๕

เด็กชายสรรค์ชัย แช่มขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๖

เด็กหญิงสุธีธิดา ชิขุนทด
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๗

เด็กหญิงสุภัทรพร โคตรภูเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๘

เด็กชายสุริยา แชงขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๓๙

เด็กหญิงอนุธิดา โคตรมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงโยลดา เศษจันทึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๑

เด็กชายคมชาญ หมวดชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา หอดขุนทด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๓

เด็กชายธนากรณ์ เนียมวงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๔

เด็กชายภูริภัทร พำขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๓ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงสุธิรา สุขล้อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๖

เด็กชายเกรียงไกร ขวางกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๗

เด็กชายเกรียงไกร พิณโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๘

เด็กชายเจษฎา อินทร์จร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๔๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เสือใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ สายจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๑

เด็กชายรัฐพงษ์ อุดม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๒

เด็กหญิงวรรณรดา กรึงพุทรา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๓

เด็กหญิงศริญญา ชัดขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๔

เด็กชายศศิธร แชงขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยิมจอหอ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทรงจันทึก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๗

เด็กชายสุภัทรชัย แก้วชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๘

เด็กหญิงหทัยชนก ชุมศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๕๙

เด็กหญิงอมลวรรณ จุนขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๐

เด็กชายอรรถกร ชันขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๑

เด็กชายธีรกานต์ เนียมวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๒

เด็กชายพงศกร บ้งวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๓

เด็กชายรุ่งธิวา พาขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๔

เด็กชายอาทิตย์ เนียมวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๕

เด็กหญิงจิราพัชร ขัติยวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๖

เด็กชายธีระพงศ์ นาคบุญธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๗

เด็กหญิงบุษยารัตน์ พาขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๘

เด็กหญิงวารุณี ชาญขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๖๙

เด็กชายอัษฎา หาญณรงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๐

เด็กชายพงศธร ตรีชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๑

เด็กหญิงพรรพัสสา เดชกวิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๒

เด็กหญิงภัทราพร มาเทียง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๓

เด็กหญิงศินาภรณ์ กองขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๔

เด็กชายโรจนศักดิ

์

พอมขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๕

เด็กชายจักรพงษ์ รืนรมณ์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๖

เด็กชายญาณวัฒน์ แท่นทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๗

เด็กชายพยุงศักดิ

์

เชือขุนทด

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๘

เด็กชายวสันต์ เชือขุนทด

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๗๙

เด็กหญิงอุษา เข็มยงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๐

เด็กหญิงเพชรแพรวา พิมพลดิษฐ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๑

เด็กหญิงชนาภา หมู่ศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๒

เด็กหญิงอภิรดา กกขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เพขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โอสถานนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๕

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์สูงเนิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๘

เด็กชายธีรพงศ์ เยาว์ขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๘๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ หงษ์ขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๐

เด็กชายปกรณ์ เชขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๑

เด็กหญิงมนต์นภา ชาวขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๒

เด็กชายศุภเชษฐ์ เม็กขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๓

เด็กชายสมรักษ์ พ้นพาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๔

เด็กหญิงเบญจพร มนทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๕

เด็กชายครรชิต เกงขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๖

เด็กชายฐาปกรณ์ ชาวโพธิสะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๗

เด็กชายตฤณพัสต์ พิขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๘

เด็กชายพีรณัฐ พำขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๕๙๙

เด็กชายมารุต หงษ์สากล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ รัตน์บ้านด่าน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๑

เด็กชายวีรภัทร มาลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สอาดรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๓

เด็กหญิงสุดาพร เจิมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๔

เด็กหญิงสุวนันท์ พิงสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๕

เด็กชายกิตติกานต์ ยศสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

เกขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๗

เด็กชายจิรายุทธ นิตยารส
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ กองพูนกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๐๙

เด็กชายไชยภพ บรรโสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๐

เด็กชายฐิติพงษ์ หาดขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๑

เด็กชายณัฐพล ทวีศิลป
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๒

เด็กชายณัฐพล คอยกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๓

เด็กชายธราเทพ ฤทธินอก

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๔

เด็กชายนครินทร์ สิงห์ครอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ โฉสูงเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๖

เด็กชายวีรภัทร ดาวจะโปะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ หลงนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๘

เด็กชายสุริยันต์ เเสนพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๑๙

เด็กหญิงขวัญหทัย นามวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๐

เด็กหญิงจันจิรา ไขขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๑

เด็กหญิงพัชริดา สีปาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พริกจำรูญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๓

เด็กหญิงออม พิลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๔

เด็กชายนัทภัทร เขียนสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๕

เด็กชายศุภกร แก่งสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ ชอบใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๗

เด็กหญิงประภัสสร งันขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๘

เด็กหญิงภัทราวดี แขขุนทด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๒๙

เด็กหญิงสุนิสา มีเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ ชูทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๑

เด็กหญิงอรสอางค์ พันพนม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๒

เด็กหญิงกฤตยา วิไลวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โกธรรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๔

เด็กชายนคร ทองช้าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๕

เด็กชายนรากร ทวีเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๖

เด็กชายนิธิโชติ เหลางาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๗

เด็กชายปกรณ์กิจ ฝาสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๘

เด็กชายพีรพงศ์ โนนสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๓๙

เด็กชายวัชรากร นำพี

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๐

เด็กหญิงคณัสนันท์ ใฮงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๑

เด็กหญิงชนิสรา พลายสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๒

เด็กหญิงณภัทร หอมขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณพานิช
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๔

เด็กชายธนพล ฟุงสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๕

เด็กชายธนภัทร ไทยสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๖

เด็กหญิงนภัสพร สุริยะศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๗

เด็กชายภูชิต ยอพันดุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๘

เด็กหญิงวริศา เหล็กมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๔๙

เด็กหญิงจริยา พลชลี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๖ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๐

เด็กชายชานนท์ นีพันดุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๑

เด็กชายณภัทร กลวยทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๒

เด็กชายณัฐภัทร พรมมะลัง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ บอขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสัตยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๕

เด็กชายธนัชพร อินสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๖

เด็กชายพงศธร ขอนตะคุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๗

เด็กหญิงศศิธร จินทโร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๘

เด็กหญิงสิรินดา สมกำลัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๕๙

เด็กหญิงกชกร ลอยขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๐

เด็กชายคามิน บุญเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๑

เด็กหญิงจรรยพร ไชยณรงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๒

เด็กชายนพวิชญ์ ประดับค่าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๓

เด็กชายรัตนชัย อินสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๔

เด็กหญิงศศิกานต์ เสือคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๕

เด็กหญิงศุภากร พลอยขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๖

เด็กชายสิทธิพล สิงห์ดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๗

เด็กหญิงสุภัสตรา สุขแปร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ศอกกำปง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๖๙

เด็กหญิงอภิญญา สร้อยสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๐

เด็กชายเจษฎา เจียกสูงเนิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทียงไธสงค์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๒

เด็กชายนพณัฐ บุญสม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๓

เด็กชายปญญกร บุกขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๔

เด็กหญิงปทมา นีพันดุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๕

เด็กหญิงวนิดา ฝาสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๖

เด็กหญิงวรกานต์ เฟองสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๗

เด็กชายสุธินันท์ พันบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสกำปง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๗๙

เด็กหญิงอรนุช โกกลางดอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๐

เด็กหญิงใบบัว มิทะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๑

เด็กหญิงแพรวา จันทร์เพชร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๒

เด็กหญิงไอรินทร์ สุดขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๓

เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ โม่งปราณีต
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา หวดขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๕

เด็กชายทศพล เลากลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๖

เด็กชายนัฐภูมิ บุญเนตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๗

เด็กหญิงปฏิญญา พลสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทธิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๐

เด็กชายศุภกร สุวรรณดวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๑

เด็กชายสรชัช มาขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๒

เด็กชายสรวิชญ์ มาขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๓

เด็กชายธนพล ถนัดค้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร ปูนขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๖

เด็กหญิงมิรันตี เบ็ดขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๗

เด็กหญิงสายฝน ภู่ประกิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดบ้านแปรง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๘

เด็กหญิงชาลิสา โหนสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๖๙๙

เด็กหญิงพิมพรพรรณ ฝอดสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๐

เด็กชายภัทรากร หมืนหาวงศ์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงศศินันท์ ฝอดสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๒

เด็กชายศุภโชค ฉิมวัฒน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๓

เด็กหญิงกชกร สังข์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๔

เด็กชายจิรเมธ จอมสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจียกสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไกนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์ลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๐๙

เด็กชายพลวัฒน์ ธิมะดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ ธงสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ขมสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๒

เด็กหญิงรินลดา อาบสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๓

เด็กชายเจษฎา จะนา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๕

เด็กหญิงจิราภา ธิมะดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๖

เด็กหญิงจุฑามณี บมขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๗

เด็กชายธนพล โนนสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธิมะดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๑๙

เด็กชายธันยธรณ์ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๘ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๐

เด็กชายนภัสกร ไกนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๑

เด็กหญิงนรินทร์ธร สังข์ทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงนันท์นรี มุ่งดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๓

เด็กหญิงปวีณา สีต่างคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงปยะมาศ อิสโม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๕

เด็กชายรชานนท์ ด่านสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๖

เด็กชายรัตนชัย ขันทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๗

เด็กหญิงรินทร์นภา จันทร์แสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๘

เด็กชายวัชรินทร์ บุญโพก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๒๙

เด็กหญิงสิรินทรา แซ่ลิม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๐

เด็กชายสุธาวัลย์ บอขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๑

เด็กหญิงอรรถยารัตน์ ธงสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๒

เด็กหญิงอรัญญา จำนงศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๓

เด็กหญิงอุไรพร แบขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา โสดขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๕

เด็กชายมนเทียร นูสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงสายฝน ช้างหัวหน้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๘

เด็กชายพีรดล ฝอดสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงยุภา มูลศิติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอแรงกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หิบขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๒

เด็กชายฐิตินัย นพขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๓

เด็กชายตะวัน กอกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๔

เด็กชายนภดล เจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สุขขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๖

เด็กหญิงปภัสรา ไตรศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๗

เด็กชายปณณธร ศรนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชอบสะอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๔๙

เด็กชายภูมิ นพนรินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๐

เด็กชายภูวนาถ บอขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๑

เด็กชายวิรุฬห์ รืนบำรุง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๒

เด็กชายสุรพล กินขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงอุไลภรณ์ เสียดขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๕

เด็กชายเมธา ผาสีดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดุนขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๗

เด็กชายกวิน เจิมขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๘

เด็กชายกิตตินันท์ เมฆขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เสขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แววสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๑

เด็กหญิงญาราภรณ์ สายจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงฐิติยา เลิศขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๓

เด็กชายตะวัน ดีดพิมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๔

เด็กชายธนโชติ สายจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๕

เด็กชายนพรุจ เฉลียวฉลาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๖

เด็กหญิงนราทิพย์ สายจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงนันทัชพร แบขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๘

เด็กชายบุญยืน แสดขุนทด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๖๙

เด็กหญิงปยวรรณ วงษ์ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๐

เด็กชายพรชัย โต๊ะรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ หอมขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๒

เด็กชายพศวัต แสดขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๓

เด็กหญิงพัชรี โกช่วย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๔

เด็กชายพุฒธินันท์ เลาขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๕

เด็กชายภูดิษฐ์ หิงขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๖

เด็กหญิงวริศรา แสวงศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๗

เด็กชายวิริยะ ช้อยสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๘

เด็กหญิงศิริวิภา ทาโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๗๙

เด็กหญิงสิริภรณ์ สายจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภารัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๑

เด็กชายสุธีร์ สิวขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๒

เด็กหญิงสุภาพร สายจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๓

เด็กหญิงอลิน คงผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๔

เด็กชายอัฑฒกร มันคง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๕

เด็กหญิงแอน ทองเปลียน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ หวัดสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๗

เด็กชายธิวา ดงขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๘

เด็กชายธีรยุทธ ศอกขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๘๙

เด็กชายฐิติกร ทองศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๐

เด็กหญิงปนัดดา เตียงพลกรัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๑

เด็กชายสุทิวัตร์ หัดขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๒

เด็กชายกวิน แสไพศาล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๓

เด็กหญิงชยุดา ดาดขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แคล้วสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๕

เด็กหญิงดวงมณี ดินขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๖

เด็กหญิงนัยดา สะนัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กุมขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คล่องเชิงสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๗๙๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา บัวนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๐

เด็กชายวันชัย งามขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๑

เด็กชายสิรวิชญ์ แพงเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๒

เด็กหญิงสิวารักษ์ เมาลิชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๓

เด็กชายอภิเดช วงใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๔

เด็กหญิงอัจฉรียา ดือขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ฉลาดเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปงกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธงอาษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๘

เด็กหญิงชัชฎา แนมขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๐๙

เด็กชายชัยพิพัฒน์ แสดขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๑

เด็กชายธนากร แก้วกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๒

เด็กชายธนาคิม มะเทวิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๓

เด็กชายธนโชติ มุมขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ งิมขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๕

เด็กชายพงศกร เหมือนขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๖

เด็กหญิงพรพิมล ปลังกลาง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๗

เด็กหญิงพัชริดา นนท์ขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๘

เด็กหญิงภุมรินทร์ แก่งสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๑๙

เด็กชายมงคล งามขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

นธะสนธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พวงสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๒

เด็กชายอธิป เดือยขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๓

เด็กชายอนาวิล ชู้กระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๔

เด็กหญิงกรกนก สิทธิขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๕

เด็กชายกฤษติเมธ ม่วงพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๖

เด็กหญิงจิดารัตน์ แก้วกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๗

เด็กหญิงจิตติมา นามบุรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๘

เด็กชายชนะพล นนท์ขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๒๙

เด็กหญิงชลธิชา งิมขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์สันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๑

เด็กหญิงณัชชา เบียดขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สีสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๓

เด็กชายธนโชติ กลึงกลางดอน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๔

เด็กชายนราทิพย์ งิมขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๕

เด็กชายนันทวุฒิ ศรีปรือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๖

เด็กหญิงประนิภา เดียขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๗

เด็กหญิงพัชราพร นนท์ขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๘

เด็กชายภูริช อมฤกษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูแข่งสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๐

เด็กชายวีรกานต์ ววงขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๑

เด็กหญิงศรัญญา พรมมินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ธงสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๓

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ดัดขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๔

เด็กชายฐิตินัย ทิบสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ธงสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๖

เด็กหญิงธาริดา สุธงษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๗

เด็กชายธิติ สุทินเผือก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๘

เด็กหญิงนันธวดี นันขุนทด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงพุทธชาติ มากสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๐

เด็กชายภูมิธรรม มานะพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๑

เด็กชายลัดตพงษ์ เจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงวันทนีย์ ทรงทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แพทย์สันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๔

เด็กชายดุษฎี จุ้ยหมืนไวย

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๕

เด็กชายพรพัฒน์ เติมขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๖

เด็กชายพานุวัฒน์ นภากาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๗

เด็กหญิงมินฑนา เปลืองขุนทด

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๘

เด็กชายวีรวัฒน์ สวนดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๕๙

เด็กหญิงสายรุ้ง สมอแข็ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๐

เด็กชายสุที เดาะขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๑

เด็กชายเดโช เกษตรกรกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๒

เด็กชายแจ๊คกีร์

้

กาวสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๓

เด็กชายจักรพงศ์ ดังขุนทด

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงชาลิสา บุตรศรีทัศน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงญาณิศา วิเชียร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๖

เด็กหญิงณฐศร ดะขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เสียมขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล ดีขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๖๙

เด็กชายอภิวิชญ์ เคนโคกสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงพรลภัส ดีขุนทด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๑

เด็กหญิงภัทร์นรินท์ กรุงสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๒

เด็กชายกสิณทรัพย์ มืมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๓

เด็กชายชัชพิสิฐ มำขุนทด
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๔

เด็กชายทัตพงศ์ เตียนจันทึก ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๕

เด็กชายนนทกานต์ หวลขุนทด
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๖

เด็กชายนรากร มวมขุนทด
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๗

เด็กชายพรพระลักษ์ แสงมาลัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๘

เด็กชายพรเพชร แย้มจันทึก ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๗๙

เด็กชายพัชรพงศ์ เรียนขุนทด
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๐

เด็กชายพิทยา นารถสมบูรณ์
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๑

เด็กชายศักรภพน์ แชงขุนทด
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๒

เด็กชายศิวกร ไมขุนทด
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จอนสูงเนิน
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๔

เด็กชายอดิเทพ ภูมิโคกรักษ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เมยขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๖

เด็กชายเอกลักษณ์ เมยขุนทด
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๗

เด็กหญิงกนกนิภา เสสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา มุมขุนทด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๘๙

เด็กหญิงจันทรัสม์ เทียงสันเทียะ

่

๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทรราชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ถึงจันทึก
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ราชสมบัติ
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๓

เด็กหญิงณัฐสินี เติดสูงเนิน
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๔

เด็กหญิงธนวรรณ นันทะพันธ์
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๕

เด็กหญิงนฤมล เชิดชู ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๖

เด็กหญิงนิตยา เบ้านงคราญ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ทองดีนอก
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๘

เด็กหญิงพรพรรณ จงนอก
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๘๙๙

เด็กหญิงภัทรจาริน เจ๊กจันทึก
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๐

เด็กหญิงราชาวดี มิกขุนทด ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๑

เด็กหญิงวีรลักษณ์ รูปขาว ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสบรัมย์
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียมโคกกรวด
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๔

เด็กหญิงอภัสรา คะเรรัมย์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๕

เด็กหญิงอริสรา ทวนขุนทด
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๖

เด็กชายณัฏฐากร เผือดนอก
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แคขุนทด
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

หร่ายขุนทด
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๐๙

เด็กชายทรงวุฒิ นาแข็ง ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๐

เด็กชายเทพพิทักษ์ เทียนขุนทด ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เสขุนทด
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สูนขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๓

เด็กชายประพัฒน์ จ่าเมืองฮาม
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ เกณฑ์ขุนทด
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๕

เด็กชายภัทรพงษ์ นูขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ภูนาจาร
๓๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๗

เด็กชายโมไนย การเร็ว
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๘

เด็กชายวาศิน ศรีเลิศ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๑๙

เด็กหญิงกานต์พิชชา โคตรสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ อ่อนตา ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๑

เด็กหญิงจันจิรา กิงพาน

่

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๒

เด็กหญิงจิราภา จันทรสิทธิ

์

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๓

เด็กหญิงณัฐการณ์ สถิตยัง
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๔

เด็กหญิงบันฑิตา ธงสันเทียะ
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มำขุนทด
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เผือดสูงเนิน
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แผนจันทึก
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๘

เด็กหญิงสุภัคพร โพดภัคดี
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๒๙

เด็กหญิงโสริญา ไชยณรงค์ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๐

เด็กหญิงอรัญญา เมยขุนทด ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ น้อยจันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๒

เด็กหญิงณัฐนิชา กล่อมขุนทด ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๓

เด็กชายกิตติภพ บวดขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

เรืองทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๕

เด็กหญิงนรีกานต์ ไขโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๖

เด็กชายพงศกร เตียนจันทึก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ธูปเทียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๘

เด็กหญิงศราสิณี วรรณพนม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงศิริกัญญา วรรณพนม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๐

เด็กหญิงสิริพิชชา คนกล้า
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๑

เด็กชายอรรถพร สุวรรณโค
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ทวยขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๓

เด็กหญิงญาณิศา โคกขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๔

เด็กชายณัฐนนท์ โคกขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๕

เด็กชายนที ศรีสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๖

เด็กชายพรรษา จิตตจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๗

เด็กหญิงศศิณา รบสวาสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงสาวิตรี บินขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

พลนอก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๐

เด็กชายอิทธิกร ศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๑

เด็กหญิงณัฐิดา พัดสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๒

เด็กชายธราเทพ เจ็กสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เกิดสมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๔

เด็กชายวรวุฒิ ทารันดร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงอรัญญา ยุงกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ เอียมสูงเนิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคกขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๘

เด็กชายขวัญชัย โข่ค้างพลู
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๕๙

เด็กหญิงสุจิตา ศรีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๐

เด็กชายอนิวัตติ

์

บรรเทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๑

เด็กชายเจษฎา ตอพันดุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ ชะอุ่มผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๓

เด็กชายจงเจริญ มาลัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๔

เด็กหญิงญาณิศา ใจมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๕

เด็กชายณัฐนนท์ พบไทรเย็น
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๖

เด็กหญิงนิตยา โนมขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๗

เด็กหญิงภนิดา เชือจาด

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ หาญศึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๖๙

เด็กหญิงวนิดา เนืองจำนงค์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พกกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ระวิวัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ็ชรนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เยียมจันทึก

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๔

เด็กชายราเชนทร์ แขนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๕

เด็กชายสุรชัย ยาสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๖

เด็กชายศิริโรจน์ รัมย์กูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๗

เด็กชายคณิน จิตจันทึก
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๘

เด็กชายจิรภัทท์ วันดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๗๙

เด็กชายณัฐวัตร สิงขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงณัฐวิภา พลพันเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๑

เด็กชายธงชัย
กาญจนะสันติสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๒

เด็กชายธาดาพงษ์ มอมขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๓

เด็กชายธีรภัทร กุดขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๔

เด็กชายประภวิษณ์ กองสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๕

เด็กหญิงประภัสสร กองขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๖

เด็กหญิงปรียาภัทร วงษาชัย
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๗

เด็กหญิงปาปรีญา อ้นทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๘

เด็กชายปยวัตร อันสารคาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๘๙

เด็กหญิงภัทรภร ช่องตะคุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญยอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไขจัตุรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้านขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรียุหะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ สามารถ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สีขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๖

เด็กหญิงวิยดา เกตุขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๗

เด็กหญิงสุจินธร แกมขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๘

เด็กหญิงไอลดา โกนขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๖๙๙๙

เด็กชายกรวิทย์ สิทธินอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๑

เด็กชายชัยภัทร กกขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๒

เด็กหญิงฐิติมา พาหนองแวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๓

เด็กหญิงณัชชา ช่องตะคุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๔

เด็กชายทวีชัย แผลงฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ปยะวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๖

เด็กชายปุณณทัศน์ ประสาทสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๗

เด็กหญิงพรชนก ดวงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๘

เด็กชายพิพัฒน์ กวกขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๐๙

เด็กชายพุฒิธร แกมขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงภาวินีย์ ทิพบรรจง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๑

เด็กชายภูวนัย ช่องตะคุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงมินตรา แซ่โค้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๓

เด็กหญิงศศวิมล สองคอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๔

เด็กชายศิลา ทองสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๕

เด็กชายสิทธิชัย ชาญขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๖

เด็กชายสุพัฒน์ แก้วคำมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๗

เด็กหญิงสุภัตตา อยู่จัตุรัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๘

เด็กหญิงสุภัสสร ชูจันทึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ กุดขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๐

เด็กชายอัมรินทร์ พันทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๑

เด็กชายกรรชัย ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๒

เด็กชายกฤตนัย สายพลกรัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๓

เด็กชายกฤษฎา หนูเย็น
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๔

เด็กหญิงจุติพร อินอำคา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๕

เด็กชายชินวัตร กงจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ กุดขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๗

เด็กหญิงณัฐพร กัวะขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๘

เด็กชายณัฐพล สีสังข์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๒๙

เด็กหญิงณิชนันท์ เวียงไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๐

เด็กหญิงณิชากร ชุมภูโล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๑

เด็กชายธันยบูรณ์ โตชมภู
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๒

เด็กชายนำชัย ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๓

เด็กชายนิธิโรจน์ พรเศษธนากุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๔

เด็กชายพีรภัทร์ ชูจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๕

เด็กชายภูมิภัทร คูณขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๖

เด็กหญิงวรรณพร ยามจัตุรัส
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๗

เด็กหญิงวันนิพา อยู่จัตุรัส
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๘

เด็กชายสากล ชาญขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ คูณขุนทด
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๐

เด็กชายอรรถพร พัดพาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ มูลละ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๒

เด็กชายณภัทร จิตจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงธีราพร พนะสัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๕

เด็กชายนที มือขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๖ เด็กชายพัฒน์กาญจน์นันท์

คางขุนทด
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๗

เด็กชายภูชิต มิงจันทึก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๘

เด็กชายมงคล พรมบุญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ กองขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ควบพิมาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๑

เด็กหญิงอรอุมา โทไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๒

เด็กหญิงเปรมสุดา กึบขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๓

นายชิษณุพงศ์ กบรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๔

นายสมพร เปล่งสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๕

นายชิษณุพงศ์ ดีสันเทียะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๖

นายปรัตถกร ด้วงนาคพะเนาว์
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๗

นายสมัตถ์ เมสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๘

นายวศิน ใครกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๕๙

นายวายุ แผ่วสูงเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๐

นายชนะชัย เพิมพลกรัง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๑

นายศิวดล ทองดีนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๒

นายอลงกรณ์ อาลัยกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๓

นางสาวพรทิพย์ รอสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๔

นางสาวธัญธิดา กลินค้างพลู

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๕

นางสาวเมทินี โนมขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๖

นางสาวนำฝน แซ่โค้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๗

นางสาวอาทิตยา สายบัวทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๘

นางสาวสุกัญญา เขือนจันทึก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๖๙

นางสาวอภิชญา เทียนธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๐

นางสาวนรากร บำรุงกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๑

นางสาวอัจฉริยา แปนนางรอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๒

นายณัฐชนันท์ มบขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๓

นายณัฐชนนท์ มบขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๔

นายปวิตร ขูดสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๕

นายพีระพัฒน์ โชติสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๖

นายศุภชัย พูนเกิดมะเริง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๗

นางสาวประภาพร ภูมิโคกรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๘

นางสาวญาดา พิรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๗๙

นางสาวสุวรรณี เดิกสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๐

นางสาวจินตนา เกมสูงเนิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๑

นางสาวสิริวิมล เดือนขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๒

นายภาณุพงศ์ กำปงสันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๓

นายพิพัฒน์พงษ์ กรโคกกรวด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๔

นายรัชชานนท์ พัดตังโม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๕

นายสถาพร สงวนพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๖

นายพัชรดนัย ประสิทธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๗

นายปฏิภาณ กิสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๘

นายวิรุฬ วัดกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๘๙

นายเกริกพล หวังง้างกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๐

นายรัฐวิรุฬห์ ปราณีตพลกรัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๑

นายสิทธิกร อ่อนฉลวย
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๒

นายภูมิพัฒน์ ลือมงคล
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๓

นายศิวดล คำโพนทัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๔

นายวัฒนะ ขาวโคกกรวด
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๕

นายชานนท์ ศิษฐ์ประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๖

นายพลพิพัฒน์ เชิญรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๗

นายณัฐดนัย ปราณีตพลกรัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๘

นายศุภกิจ คุ้มยิม

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๐๙๙

นายสุวิจักรฌ์ จันทวลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๐

นายเจษฎา ทัวสูงเนิน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๑

นางสาวณัฐพร ศรีพลกรัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ขุนวิเศษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๓

นางสาวดุษณีย์ ทิมโคกกรวด
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๔

นางสาววรดา กลมค้างพลู
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๕

นางสาวอรทัย ประยูรสมบัติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๖

นางสาวนำผึง

้

เลิศวิลัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๗

นางสาววริษฐา จันทร์สูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๘

นางสาวสุธิดา เวกสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๐๙

นางสาวฐิตาภา ชิดสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๐
นางสาวประกายวรรณ

ช่วยการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๑

นางสาวบุญยาพร อิมะพัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๒

นางสาวเพ็ญนภา ปล้องสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๓

นางสาวปุณยาพร ตันกันภัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๔

นางสาวนิสารัตน์ รักพิศาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๕

นางสาวศิรินญา เดินสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๖

นางสาวเสาวลักษณ์ เจิมขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๗

นายธนิสร แจ้งไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๘

นายนุชประสิทธิ

์

ลีสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๑๙

นายวีรทัศน์ ศรีวิลาศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๐

นายพีรพัฒน์ ภู่เก็ต
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๑

นายทยุติธร จงเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๒

นายภคพงษ์ ทิมกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๓

นายอนุพงศ์ ปุมสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๔

นายอัษฎาวุฒิ เจิมขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๕

นายฐิรวัฒน์ เกวียนสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๖

นายทศพร แซ่อึง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๗

นายนพณัฐ ชาญสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๘

นายธนพล ชาญสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๒๙

นายภาณุวัฒน์ เหลียมเทศ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๐

นายธวิช ราชวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๑

นายธิติกร บุระคร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๒

นายนรินธร แนบสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๓

นายเอกราช ขำหินตัง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๔

นายพชรพล นภธนานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๕

เด็กชายดุลยวัต รักษ์สิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๖

เด็กชายเกริกพล สุขสูงเนิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๗

เด็กชายชินราช เลาะสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๘

เด็กชายพงษ์พรหม ทุมพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๓๙

เด็กชายศักดา ศรีดาดร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

กงสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๑

เด็กชายสาคริต ชุ่มสีดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๒

เด็กชายกิตติพศ ชาพันดุง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๓

เด็กชายธนโชติ สุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ ปราณีตพลกรัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๕

เด็กชายวันฐชา งัดสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๖

เด็กชายนฤเบศน์ ศรีโนนวัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๗

เด็กชายยศธร จอดสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๘

เด็กชายอดิศร หวยสูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๔๙

นางสาวพรชิตา เกษร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๐

นางสาววาสนา ร้ายสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๑

นางสาวสุภาวิดา เก็บสำโรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๒

นางสาวรัตนาวดี โนมขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๓

นางสาวนุชนาถ มับขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๔

นางสาวฉัตรธิดา ช่อสูงเนิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๕

นางสาวธิดารัตน์ เกตุสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๖

นางสาวอนัญญา แก่ค้างพลู

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๗

นางสาวพัชริษา ลาจันทึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๘

นางสาววรรณวิสา อินทนารินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๕๙

นางสาวสุฑาทิพย์ มาฆะธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๐

เด็กหญิงนันทิชา รุ่งสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๑

เด็กหญิงกาญจนา เจิมขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงมณีรินทร์ ดัดสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๓

นายปณณทัต หมอทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๔

เด็กชายเจษฎา ด่านสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ละไมพล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๖

เด็กชายวิทวัส เอียมอุดม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๗

เด็กชายคณาธิป ราชวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๘

เด็กชายนิพล เจิมขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๖๙

เด็กชายพนธกร ผุดคง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๐

เด็กชายธีรภัทร ผูกพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๑

เด็กชายยุทธนา แผลงสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๒

เด็กชายฤทธิเบศ เจิมขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๓

เด็กชายวิชชวุฒิ พจน์ฉิมพลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๔

เด็กชายศรัณย์ คะระนันท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๕

เด็กชายอภิเดช เจริญผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๖

เด็กชายชัยรัตน์ ชืนชม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๗

เด็กชายณัฐณันท์ ชาญสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๘

เด็กชายณัฐภัทร พิมพ์เสนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๗๙

เด็กชายตนุภัทร หมอทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๐

เด็กชายธนชล ต่วนสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๑

เด็กชายภาสกร ทัวสูงเนิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ เจิมขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๓

เด็กชายศุภกฤต ฉัตรบูรณจรัส
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๔

เด็กชายกฤษฎา ช่วยงาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๕

เด็กชายกวีเมตต เกตุวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๖

เด็กชายจักรินทร์ ผึงสุงเนิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๗

เด็กชายชลเขต แดงสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เวกสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๘๙

เด็กชายธีรพงษ์ ชาญสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๐

เด็กชายพสุ เพียงจันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๑

เด็กชายวิภู แตงสอาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๒

เด็กชายสหมงคล มีสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ ดอนพุดซา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองม่วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงพรธิดา ทองจำรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๖

เด็กหญิงอรษา บุญเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๗

เด็กหญิงนิมมานรดี ดุจดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๘

เด็กหญิงทิพย์เกสร หวังรายกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๑๙๙

เด็กหญิงปณฑิตา สรศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรีโยธี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๑

เด็กหญิงปนัดดา กล้านา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๒

เด็กหญิงวรรณดี ปนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๓

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา รักษ์สูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๔

เด็กหญิงกิตติยา ก้อนสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๕

เด็กหญิงงามเนตร แขนสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เก็บสำโรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๗

เด็กหญิงชญานี โด่สันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๘

เด็กหญิงมุกดาวรรณ เจิมขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๐๙

เด็กหญิงวรัญญา สุขกำปง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๐

เด็กหญิงอนุธิตา กำปงสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๑

เด็กหญิงอัญชลี ส่วนบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ นันทวัฒนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๓

เด็กชายกัณฑ์อเนก รัศมี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๔

เด็กชายกิติพงศ์ แดสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

คลังเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๖

เด็กชายชัยมงคล อรชุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๗

เด็กชายธนากร มีสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๘

เด็กชายธรรมกนิษ ดวงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๑๙

เด็กชายนภสินธุ์ ทำดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๐

เด็กชายพงศภัค ธนศิริพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุมสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๒

เด็กชายเมธีส สาลีรัตนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๓

เด็กชายอดิเทพ ผันกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๔

เด็กชายอธิพงษ์ แก้วเจริญศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๕

เด็กชายอิศรา กาญจนะกาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๖

เด็กชายเกริกพล ดานขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๗

เด็กชายเกศพันธุ์ วงศ์แก้ววัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๘

เด็กชายเจษฎา แนมขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๒๙

เด็กชายชลวรรธน์ ชามะเริง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

เชิดสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๑

เด็กชายนชานนท์ พัดไสว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๒

เด็กชายภัทรดนย์ เชิดสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๓

เด็กชายภีรภัทร ปราณีตพลกรัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๔

เด็กชายเมธัส ยำพันดุง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ โนมขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๖

เด็กชายรัชภูมิ กรุงสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๗

เด็กชายวสันต์ แทนพลกรัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๘

เด็กชายสารัช วังสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๓๙

เด็กชายอวิรุทธิ

์

เวินขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ รอดอำไพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๑

เด็กชายจักรพันธ์ คงพันธุ์ศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๒

เด็กชายณัฐพัชร์ ปนสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เจิมขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๔

เด็กชายทัศนัย หมวดสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ เวินขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๖

เด็กชายธีระภัทธ์ ศัลย์วิเศษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๗

เด็กชายพรเทพ รัชวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๘

เด็กชายพีระพล หมันสาร

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ เจิมขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๐

เด็กชายภานุพงศ์ จับปดครบุรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๑

เด็กชายภูริพัทธ์ สอนอินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๒

เด็กชายศศิพงษ์ กองโตกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาตรสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๔

เด็กชายอเนกศักดิ

์

ชาวนาวัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ลาเหล่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๖

เด็กชายพลกฤต เถาสิริพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๗

เด็กชายก้องภพ สรศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๘

เด็กชายธีรพงษ์ ผูกพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๕๙

เด็กชายเมธีชัย มาญสติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๐

เด็กชายยุทธนา กิสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วงศ์วรรณมาศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๒

เด็กชายวุฒิชัย แนมขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๓

เด็กชายสุทธิชัย เงิมสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีพลกรัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๕

เด็กชายณภัทร รอสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ตันสูงเนิน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๗

เด็กชายณัฐพล ราชภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ลมสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๖๙

เด็กชายธนากร เจิมขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ โขนพลกรัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๑

เด็กชายบุญร่วม กุลประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๒

เด็กชายบุญฤทธิ ฉัตรสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๓

เด็กชายปรีดา โคตรหา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๔

เด็กชายภพรัตน์ ทิมโคกกรวด
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรือนก้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๖

เด็กหญิงจันทิมา ภูบุญลาภ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เลิศวิลัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๘

เด็กหญิงตมิสา แก้วจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ธงสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๔ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๐

เด็กหญิงปยนุช งิมสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๑

เด็กหญิงพรหมวิภา กลินสันเทียะ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เทียมโคกกรวด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี คงพันธุ์ศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๔

เด็กหญิงรัตนาพร หินสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๕

เด็กหญิงวรรณพร แคล้วสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันคล้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๗

เด็กหญิงสิทธิดา สีหาทัพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๘

เด็กหญิงสุจิตรา แสไพศาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี เมืองจุ้ย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๐

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ริมสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เทาพุดซา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๒

เด็กหญิงญานิกา บุญเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๓

เด็กหญิงปฏิมา เหมทานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหยิดรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ธีระโชค
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๗

เด็กหญิงกัลยา อาสาวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๘

เด็กหญิงชุติมา จวงจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๒๙๙

เด็กหญิงนภาพร เดินสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๐

เด็กหญิงเปรมสิณี เกรมกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๑

เด็กหญิงพรพรหม สุวรรณภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๒

เด็กหญิงแพรวา วชิรโลหะพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชะนะภักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๔

เด็กหญิงมณีลักษณ์ อรรคทัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๕

เด็กหญิงรวินันท์ ก้อนสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ โนมขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๗

เด็กหญิงศิริภาพรรณ หาสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๘

เด็กหญิงสมกมล เวกสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา สีฆ้อง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงวิประภา เทาพุดซา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา
เกลือนกลางดอน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๒

เด็กหญิงวารีรัตน์ ศรีสนอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๓

เด็กหญิงกชมน คูพันดุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๔

เด็กหญิงกนกอร กอสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เหงียมสูงเนิน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๖

เด็กหญิงกรชนก เรียมสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๗

เด็กหญิงชลธิชา เบาสูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา โนมขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๑๙

เด็กหญิงดาราวดี ยศสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงธนัชชา ดุงสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๑

เด็กหญิงนภัสรา ซีกพุทรา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงนัทชา กรินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๓

เด็กหญิงบุตรตรี เขพันดุง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๔

เด็กหญิงพรชนก แจพันดุง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๕

เด็กหญิงพรชิตา คือพันดุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปราณีตพลกรัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๗

เด็กหญิงมุขดา กายตะคุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๘

เด็กหญิงสุดาพร มาลาวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๒๙

เด็กหญิงสุทธิชา รอดสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๐

เด็กหญิงอัจฉรา ชาญสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิลาดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๒

เด็กหญิงสุธารทิพย์ กาญจนประดิษฐ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เดชมะเริง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตุ้มสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๖

เด็กหญิงชาลิณี แผ่วสูงเนิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๗

เด็กหญิงโชติรส ดวงจินดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ อมฤกษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๓๙

เด็กหญิงณัฐมน แสงเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๐

เด็กหญิงนิรชา กวดสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๑

เด็กหญิงปริญญพร ได้สันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๒

เด็กหญิงผกามาศ รุ่งสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉัตรสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๔

เด็กหญิงวิมลวรรณ เจิมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๕

เด็กหญิงศิรภัสสร สอนอินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงสโรชา ภูมิโคกกรวด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ พาขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๘

เด็กหญิงอรัญญา ศรีเพชรพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๔๙

เด็กหญิงอรวรรยา จุคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๐

เด็กหญิงสิริวรรณ กายตะคุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจ็กสันเทียะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงญาณิศา มะลาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๓

เด็กหญิงธนัชธรณ์ พันธุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงนุชนาฎ ดัดสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๕

เด็กหญิงเบญจพร ขาวโคกกรวด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๖

เด็กหญิงปทิตตา เหงียมสูงเนิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๗
เด็กหญิงประกายเพชร

คำปนศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๘

เด็กหญิงปรางเพชร ขุนจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๕๙

เด็กหญิงศุภัทรชา เเจ๊ดสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ขูดสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา นาเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๓

เด็กหญิงสุวรรณี ชาญสูงเนิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๔

เด็กหญิงอรพิน วรไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๕

เด็กหญิงเอมมิกา แก่ค้างพลู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทอสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพรเทวา ยังสูงเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๘

นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๖๙

นายอาทร ชิงรัมย์
๒๒/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๐

นายศิริพงษ์ โมสูงเนิน
๑๓/๐๒/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๑

นางเตือนใจ คุณขุนทด
๒๔/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๒

นางสุภาวดี สมาคม
๑๘/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๓

นางกาญจนา ราชวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๔

นางจำนงค์ลักษณ์ นาคขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๕

นางกานต์สินี ชาญเขตรธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๖

นางบุณยวีร์ จิตสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๗

นางสาวอรรณพ ฐานวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๘

นางสาวปณิชา ปราณีตพลกรัง
๑๖/๐๑/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๗๙

นางสาวพรรณนิภา ประทุมมา
๒๗/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๐

นายทักษิณ ปนสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๑

นายพงศกร ชีพันดุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๒

นายภูวดล งันขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๓

นายเกรียงไกร เจิมขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๔

นางสาวจุฑามาศ พวกสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๗ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๕

นางสาวพิยะดา แขค้างพลู
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๖

นางสาวพรสุดา พยุงสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๗

นางสาวปนสุดา ย่อยไธสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๘

นางสาวปริยาภัทร เจริญสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงสุรัญญา เกวียนสูงเนิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๐

เด็กชายสุรชัย สินปรุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๑

เด็กชายปยะพล เปล่งสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๒

เด็กชายนำทิพย์ ประกอบผล
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๓

เด็กชายดอม เปล่งสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๔

เด็กชายอำพล เงิมสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๕

เด็กชายหิรัณย์ มันคง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๖

เด็กชายปริยากร เจริญสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๗

นางสาวธนกาญจน์ เตรียมค้างพลู
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๘

นางสาวศิริโสภา แนมขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๓๙๙

นางสาวอังคนา เคนจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๐

เด็กหญิงปาณิตา ปนสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๑

เด็กหญิงสมฤทัย นนท์ขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อ่วมกัณฑ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๓

เด็กชายชวลิต มุสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ รวยสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๕

เด็กชายพุทธิพงษ์ เฟองสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๖

เด็กชายอนุพงษ์ เนียขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ ตลอดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๘

เด็กชายคาถา ปลอบเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๐๙

เด็กชายอนุกูล มีมาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๑

เด็กชายธีรพล บุญสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๒

เด็กหญิงกัลยกร กาฬสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา โลสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๔

เด็กหญิงไอดรา เจิมขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๕

เด็กหญิงเกตุชนก เอนอารีย์กุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงจิดาภา ช่วยงาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๗

เด็กชายจีรเดช ไชยโส
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๘

เด็กชายธีรยุทธ ใต้สันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๑๙

เด็กชายขวัญชัย แดนสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๘ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๐

เด็กชายสุพจน์ เนียขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๑

เด็กหญิงเนตรดาว เรียงสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๒

เด็กหญิงอัยย์ลดา นอสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๓

เด็กหญิงอนัญญา เรียงสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๔

เด็กหญิงสิริกร บรินันท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา ยงยุทธ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกตุทัต
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๗

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ดอกสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แทนพลกรัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๒๙ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

กรุงสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๐

เด็กหญิงนัฏฐนิชา เรียงสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๑

เด็กชายภูวนันท์ เกิดเผือก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๒

เด็กชายศราวุฒิ ดอนนำขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๓

เด็กชายเมธีชัย เรียงสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๔

เด็กชายสิทธินนท์ ขุมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๕

เด็กหญิงกานต์สินี ธงสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๖

เด็กหญิงกชกร โลสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงศิรินภา เปล่งสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๘

เด็กหญิงสุกํญญา เพียรทำดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ เอนอารีย์กุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๐

เด็กหญิงหยาดพิศ ศรีวลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๑

นางอรนุช ค้าขาย
๑๒/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอพิมาย เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๒

นายธีธัช หิวพิมาย

้

๑๒/๐๒/๒๕๑๗

บ้านโจด เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ เกนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๔

เด็กชายธนภัทร ถนัดหมอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๕

เด็กชายธนัท แก้วอยู่
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๖

เด็กชายธีรภัทร ไชยวิชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๗

เด็กชายนัฐภูมิ บีพิมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

กันดูลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ใยไหม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๐

เด็กชายเมธา หมันธุระ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๑

เด็กชายโยธิน อุดหนุน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๒

เด็กชายรพีภัทร ยอดมีศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ สานคล่อง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ โนนโพธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๕

เด็กหญิงปรีญานุช สัจจา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๖

เด็กหญิงสกุลรัตน์ นาลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๗

เด็กหญิงสมิตา ทองพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๘

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ประเสริฐการ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เนือนา

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๐

เด็กชายกิตติภณ จันทร์ละมุลมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๑

เด็กชายกิตติภณ เรียมรัตน์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

โกรพิมาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๓

เด็กชายธนกฤต อยู่เย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๔

เด็กชายปติศักดิ

์

อุปภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๕

เด็กชายปกปกรณ์ เกลาพิมาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๖

เด็กชายณัฐพล เฮฮา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๗

เด็กชายรัชตะ กว้างพิมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ บุรัมสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๖๙

เด็กหญิงชุติมา นาภูมิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๐

เด็กหญิงณัฐวรา โมกมะเริง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๑

เด็กหญิงธัญชนก สวัสดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๒

เด็กหญิงนฤมล แสงเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๓

เด็กหญิงปรวรรณ สุขแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงอริสรา เฉียงกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๖

เด็กหญิงอานัฐตา เหวนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม เดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๗

เด็กหญิงกมลปตร น้อยการนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๘

เด็กหญิงฐานิรัตน์สกร
นาคัว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๗๙

เด็กชายณัฐพล แหลมพิมาย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๐

เด็กชายธนโชติ พิรักษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๑

เด็กชายธีรภัทร ปานกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ปายงูเหลือม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันขุนทด

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุภาพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๕

เด็กหญิงสุชานรี ทองภูบาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๖

เด็กหญิงสุนิษา แซ่เรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๗

เด็กชายสโรชา ธุระสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงอภิญญา อินเทศราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๘๙

เด็กชายอัศวิน ฉิมกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๐

เด็กชายอาธิตษดี วิคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๑

เด็กหญิงเปรมสิณี วะระวัง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๒

เด็กหญิงกมลชนก จันขุนทด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๓

เด็กชายชาญณรงค์ แก่นโพธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ จรรยาศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๕

เด็กชายณัฐพล สำลีกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๖

เด็กชายณัฐพล เคนดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๘

เด็กชายทักษิณ นาคัว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๔๙๙

เด็กชายธนธัช กาบบัวลอย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ เนียมกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ ธุระสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๓

เด็กหญิงปริตา ขอกรดสำโรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๔

เด็กหญิงปลายฟา สิงห์โตทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๕

เด็กชายปณณธร หนูมะเริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๖

เด็กหญิงพนิดา ชืนพิทักษ์ธรรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๗

เด็กหญิงพลอยไพริน พระสุรินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๘

เด็กชายระพีภัทร เทพเกาะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๐๙

เด็กหญิงรักษิณา แก้วระหัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๐

เด็กชายวงศธร ปนอ้าย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๑

เด็กชายวรลภ ปายงูเหลือม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๒

เด็กชายวายุวัฒน์ เทพแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๓

เด็กหญิงวาสนา แก้วระหัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๔

เด็กหญิงศศิกานต์ กุนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๕

เด็กหญิงสิตานันท์ แก้วระหัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดนพิมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงอรณภัสร์ เคล้ากลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงจักร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๑๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ธุระสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๐

เด็กชายโสภณ ครงูเหลือม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ธุระสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๒

เด็กหญิงกวิสรา บานกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๓

เด็กหญิงจรรธิมา ผ่องพูน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงเวียน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๑ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๕

เด็กชายชนะชนม์ เข็มทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา องอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ผ่องพูน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๘

เด็กชายณัฐวุธ แก้วระหัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๒๙

เด็กชายตรัยกูล พงสเดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๐

เด็กหญิงธนภรณ์ นากุดนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๑

เด็กชายธวัชชัย รักไทย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๒

เด็กหญิงปาริฉัตร นาคดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๓

เด็กชายพัชรพล ขอกรดสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๔

เด็กหญิงยุวรี โนรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๕

เด็กชายฤทธิพร ประดิษฐ์จา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ เสนนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๗

เด็กหญิงวาสนา พินิจจอหอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๘

เด็กหญิงวาสิตา จันขุนทด

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๓๙

เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ บัวงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๐

เด็กชายสมภพ โคกเกษม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๑

เด็กชายสายชล เช่าจอหอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ โคมพิมาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ คุ้ยมอญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คงนาคา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ธุระสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๖

เด็กชายภูชิต ปองสนาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงมาริสา แก้วระวัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๘

เด็กหญิงลักษณา คุ้มญาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๔๙

เด็กหญิงวาสนา เทียมขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๐

เด็กชายสมรักษ์ บุญสร้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๑

เด็กชายสัณชัย รูปงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชุมตรีนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๓

เด็กหญิงกัญญา โคกเกษม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๔

เด็กหญิงจิราพร มาลัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๕

เด็กชายชานนท์ บานกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๖

เด็กชายทศพล แผ่นแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๗

เด็กชายธนัญชัย บำรุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๘

เด็กชายธนากร เกษมศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๕๙

เด็กหญิงประการัตน์ ขอกรดสำโรง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๒ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๐

เด็กหญิงปาริฉัตร วัดมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๑

เด็กชายพงศกร สำลีกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๒

เด็กหญิงมัทนา คุ้มญาติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ ปายงูเหลือม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๔

นายรัฐการ บำรุงกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๕

เด็กชายรัตนชาติ มานุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๖

เด็กชายรัตนบดินทร์ มานุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๗

เด็กชายวรวุฒิ ปานกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๘

เด็กชายศุภกร ผ่องพูน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๖๙

เด็กชายสมพงษ์ ริโยธา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๐

เด็กหญิงสุนิษา พิมพวัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ น้อยการนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๒

เด็กชายสุวิชา เช่าจอหอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๓

เด็กชายอดิศร เกตุคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๔

เด็กชายอธิเดช พินิจโคกกรวด
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๕

เด็กชายอัศฏาวุธ ทานรัก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๖

เด็กชายโฆสุนันท์ ประเสริฐศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๗

เด็กหญิงกานต์ฑิตา วะชะนะจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๘

เด็กหญิงชญาน์นันท์ ประกอบผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๗๙

เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๐

เด็กหญิงชัญญาภัค เข็มพิมาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๑

เด็กชายธนกร ลงอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๒

เด็กหญิงธนพร เสตะพยัคฆ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๓

เด็กหญิงนภสร ธนูวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๔

เด็กหญิงพรขวัญ เดือนกระจ่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ดอกกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๖

เด็กหญิงลภัสรดา ฉัตรสิริโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จิตรพิมาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๘

เด็กหญิงสาธิตา ชำนินอก
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๘๙

เด็กหญิงสิทธาสิตางค์ ชายคง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๐

เด็กหญิงสิรภัทร พรมแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๑

เด็กหญิงอรรถพร เลากลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๒

เด็กหญิงอรวรา ลิศนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๓

เด็กหญิงอรัญญา หาญนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๔

เด็กหญิงอารยา จีนครุฑ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๕

เด็กหญิงแก้วมุนี ถนัดเลือย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๖

เด็กหญิงกบิลา ถานัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา พะวิงรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๘

เด็กชายคทายุทธ์ หมันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๕๙๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สู่สุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๐

เด็กชายณกร การค้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๑

เด็กชายณัฐพล สามสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๒

เด็กชายธนวินท์ ฮอพิมาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๓

เด็กชายนพสิษฐ์ สมานมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๔

เด็กหญิงปณิดา โตโคกสูง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๕

เด็กหญิงปริยากร จันทสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๖

เด็กหญิงปริยากร ชัยสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๗

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ความเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๘

เด็กหญิงวรัชยา ถ่ายสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๐๙

เด็กชายศรัณย์รัตน์ ร่มสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๐

เด็กชายสหรัตน์ เลิศนวลสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๑

เด็กชายสิรภพ ศุภลักษณ์วัจนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๒

เด็กหญิงสิรภัทร เทพกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๓

เด็กหญิงสิริมา คงบู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๔

เด็กหญิงอลิสา นาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงอันทีน่า บียอร์นนาวิก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๖

เด็กหญิงจีรประภา ค้าสบาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๘

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ลมูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๑๙

เด็กหญิงชลทิชา จิตพิมาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๐
เด็กหญิงทรัพย์วันเพ็ญ

พงษ์พิมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๑

เด็กหญิงธนัญญาพร ต่างกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาโสม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๓

เด็กชายธีรภัทร รวงพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๔

เด็กหญิงนาเดีย บุญส่ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๕

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ สีชมพู
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๖

เด็กหญิงปยะฉัตร มีนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๗

เด็กหญิงพรชนก พรมพา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา จิตสวาท
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๒๙

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุดเนตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๐

เด็กหญิงมลธกานต์ ศิริเถียร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๑

เด็กหญิงรักษิตา ทรายคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๒

เด็กหญิงลลิตา สมนิยม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แชกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๔

เด็กหญิงสิริกร อยู่สุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๕

เด็กหญิงเทวิกา ศรีเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๖

เด็กหญิงกชกร หมันงาน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๗

เด็กหญิงกานต์สินี ปรุนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กุลกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๓๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ทองเพชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงชนณิชา ภูมิค้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๑

เด็กชายชิติพัทธ์ เปรืองค้า

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๒

เด็กชายทรงยศ เหล็กกนก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๓

เด็กชายทินกร ฤทธิประสาท

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๔

เด็กชายธนกร ฤทธิกลาง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๕

เด็กชายปริญญา วงค์ประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๖

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ดีมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๗

เด็กหญิงพิชญา ศิรเดชากุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๘

เด็กหญิงภิญญภา มีพิมาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๔๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ จงกลกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี มันแดง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๑

เด็กชายอนุเชษฐ์ ผลเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๒

เด็กหญิงเกวลิน ฤทธิประสาท

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๓

เด็กหญิงไปรยา เพ็ญสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๔

เด็กชายกนกพล ไกรวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๕

เด็กหญิงชลธิชา แก้วทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๖

เด็กชายณัฐตวุ กาละพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๗

เด็กชายธนพล ภูทาวัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๘

เด็กชายปณณวัฒน์ กองเงินนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๕๙

เด็กชายพันธกร เรืองฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๐

เด็กหญิงพิจิตรา คำมิทัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๑

เด็กชายพีรภัทร์ จอมแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปูแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๓

เด็กหญิงวรัญญา ฝอยเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๕ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แจ่มสงวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๖

เด็กหญิงเกวลิน ธรรมนาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๗

เด็กชายเกียรติกมล รังหอม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๘

เด็กชายกรวิทย์ ดาวไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๖๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ ตังหมู่

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๐

เด็กชายกิตติกานต์ คุ้มจุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๒

เด็กหญิงฉัตรติญา ใยอิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๓

เด็กชายชินวัตร มารจัตุรัส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๔

เด็กชายธนากร จริงเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๕

เด็กชายธนโชติ ลวกไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๖

เด็กหญิงนารายณ์ สุขบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๗

เด็กหญิงปนัดดา รักษาทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๘

เด็กชายพงศกร ลีวงศักดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๗๙

เด็กหญิงมาริสา ราชอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๐

เด็กหญิงวนิดา พลชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้ามทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

พวกจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๓

เด็กหญิงศิริกานต์ ลดกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๔

เด็กชายศิริโชติ มุ่งเขืองกลาง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๕

เด็กชายสหรัฐ ภูบาลชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๖

เด็กหญิงสุภัทรตรา กล้าเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ทิฆะสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๘

เด็กหญิงเกษฎา กลันศรีนวล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๘๙

เด็กหญิงเมชุตา ดินไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย   

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๐

เด็กชายกฤษณะ พาภาคผาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๑

เด็กหญิงภริญาวรรณ์ จับโจร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๒

เด็กหญิงวาสนา ชำเนียรสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๓

เด็กชายวีระชัย เมตตา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๔

เด็กชายศราวุธ ปะตังเวสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๕

เด็กชายศักรินทร์ อินทร์วิเชียร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๖

เด็กหญิงการเกด โพธิพิน

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๘

เด็กชายภูวดล เพ็งไทย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๖๙๙

เด็กหญิงลักษิกา สุรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๐

เด็กหญิงวริศรา จันทร์สิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๑

เด็กหญิงวันวิสา พรมกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๒

เด็กหญิงวาสนา ชำเนียรสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๓

เด็กหญิงศิริมล พลค้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๕

เด็กชายไตรภูมิ เกิดมะเริง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทะวฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๗

เด็กชายฐิติภัทร พูนเทพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงณัฐวิภา อินทร์วิเชียร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงบุษกร บุญตาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แท่นทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๑

เด็กหญิงมัทนา ดัชถุยาวัตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๒

เด็กหญิงมันทนา สีฟุยเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๓

เด็กหญิงสะใบทอง เพ็ชรพูน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ภานุรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา จับโจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๖

เด็กชายอัครเดช สิงห์กรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๗

เด็กชายเจริญทรัพย์ จันทร์พงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๘

เด็กหญิงกรกนก ยอดบุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๑๙

เด็กหญิงกรรณิกา ธารามาศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๐
เด็กหญิงกรองกาญจน์

วงษ์เหล็ก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๑

เด็กชายกฤษฏาง ลำสัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๒

เด็กชายกฤษณะ คำยาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๓

เด็กชายกฤษดา ยอดขันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุตรศรีภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงกัญยารัตน์ ชนะไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ บรรจุสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๘

เด็กชายขจรเกียรติ มงคลอุดมฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๒๙

เด็กชายคมกริช สักบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๐

เด็กชายจรรยงศ์ สระทองหลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๑

เด็กชายจักรพรรณ มาลาศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๒

เด็กหญิงจิดาภา นาเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๓

เด็กหญิงจินตพร ทองกระทุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๔

เด็กหญิงจิราธิป ภูมิประภาส
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๕

เด็กหญิงจิราพร นามไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร์ นาภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๗

เด็กหญิงจิลาวัลย์ รอดนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๘

เด็กชายจุลดิษย์ ศรีผ่านอ้วน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๓๙

เด็กชายชนะนันท์ สียางนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๐

เด็กหญิงชนิดา พรหนองแสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๑

เด็กชายชยางกูร มอนศิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๒

เด็กหญิงชลิดา ติวสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๓

เด็กชายชัยณุวัฒน์ วิงพิมาย

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๔

เด็กชายชินวัตร บุราณศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๕

เด็กชายชินวัตร แก้วนรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๖

เด็กชายชินาพัฒน์ พัฒน์ฐานนท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๗

เด็กหญิงชุติมา ทองคำชู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๘

เด็กหญิงญาณี ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๔๙

เด็กชายฐากูร ดวงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๐

เด็กหญิงฐิติมาพร ลำสัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๑

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ไพรเถือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เรืองศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๓

เด็กชายณัฏฐากร ปะวะระ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๔

เด็กชายณัฐชนน บุญคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๕

เด็กหญิงณัฐชราภรณ์ พันพูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๖
เด็กหญิงณัฐฐาวีระนันท์

ดอมไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สมนาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บนสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๕๙

เด็กหญิงณัฐนิชา หาริคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ นันทะหมืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๑

เด็กหญิงณัฐรุจา บัวนาค
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไพรดอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ฉลาด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๔

เด็กหญิงดริญรักษ์ ฝนดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๕

เด็กหญิงตรีรัตนกร กองกาญจน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๖

เด็กชายต้นครรลอง โฉมเฉลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๗

เด็กชายถิระ ปนะถา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๘

เด็กชายทศพล ผลากุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๖๙

เด็กชายทัตพงศ์ เย็นจอหอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๐

เด็กชายธนกฤต กัตโร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๑

เด็กชายธนภัทร อำศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปนโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ รัฐเสมอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๔

เด็กชายธนวินท์ ต้อยหมืนไวย

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๕

เด็กชายธรรมรัตน์ กล้าหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แหยมสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๗

เด็กหญิงธันยกานต์ จันทร์แทน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๘

เด็กชายธันวา ศรีสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๗๙

เด็กหญิงธารสิตางค์ ผลอ้อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ คงยศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๑

เด็กชายธีรพล ภูจอมขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๒

เด็กชายธีรยุทธ เหลาสุภาพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๓

เด็กชายธีรเมธ บุญรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๔

เด็กหญิงนฤภร กำเนิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๕

เด็กหญิงนฤภร พิมพ์หนองแปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๖

เด็กหญิงนฤมล แก้วโพธิกลาง

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๗

เด็กชายนัฐวุฒิ รูปไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๘

เด็กหญิงนัทติกา ไพรงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๘๙

เด็กชายนิติพนธ์ รังปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๐

เด็กหญิงบรรณรต โมสืบแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ดาวสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๒

เด็กหญิงบัวพา บุตรเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๓

เด็กหญิงบุณยาพร เชิดรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๔

เด็กชายปฏิพล ดาวไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๕

เด็กหญิงปนัดดา ชอบแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๖

เด็กชายปราชญ์ ฤกษ์งาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๗

เด็กหญิงปริยฉัตร คำพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องแผ้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๗๙๙

เด็กหญิงปยรักษ์ ยิงเลิศรัตนะกุล

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๐

เด็กหญิงพรพิชชา คมพิมาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๑

เด็กหญิงพรรัตนา อินทร์เฉลิม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๒

เด็กชายพรหมมินทร์ แดงงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๓

เด็กชายพฤฒินันท์ แสวงพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๔

เด็กหญิงพวงผกา สียางนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๕

เด็กชายพัชรพล วังโตนด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๖

เด็กชายพัฒนภิวัฒน์ ชินวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๗

เด็กหญิงพิชชากานต์ ทับทะมาศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๘

เด็กหญิงพิชชาภา เสมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๐๙

เด็กหญิงพิมวิภา นิยันตัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๐

เด็กชายพีรภัทร ปดยะคัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๑

เด็กชายพีระวัฒน์ พิลาตัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี กลางสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี ทองนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๕

เด็กชายภูตะวัน วิชัยรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๖

เด็กชายภูธเนศ ดุระยับ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๗

เด็กชายภูมินทร์ ธงน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๘

เด็กชายภูเบศ เสาะไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๑๙

เด็กหญิงมยุรฉัตร ศรีหาบุญทัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๐

เด็กหญิงมาริสา แคนอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๑

เด็กหญิงยิหวา ไม้กระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๒

เด็กชายรชต ปะโมนะตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปตตาระเต
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ประจันทะสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๕

เด็กหญิงวรนาถ นาคงาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๖

เด็กชายวรพล เจริญสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๗

เด็กชายวรภัทร ชินงูเหลือม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ยินดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๒๙

เด็กชายวัชระ วิบูลย์อรรถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๐

เด็กหญิงวาสนา มิโนทานัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๑

เด็กชายวิธวิทย์ ริมไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๒

เด็กหญิงวิภาวดี อุ่นวิเชียร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ชอบแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๔

เด็กชายวิรุณ สิทธิเสนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๕

เด็กชายวีระพล สาธร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๖

เด็กหญิงศศิธร จีนสมุทร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๗

เด็กหญิงศิริกัญญา ด่านลำมะจาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๘

เด็กหญิงศิริประภา โปร่งทะเล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๓๙

เด็กชายศิวกร หวังมานะธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๐

เด็กหญิงศุชญา เริญไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๑

เด็กชายศุภชัย ออนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๒

เด็กหญิงศุภามาส ไชยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา นาลาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๔

เด็กชายศุภเสกข์ โพธิมาตร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๕

เด็กชายสถาพร หิงสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๖

เด็กชายสวิตต์ แย้มสันต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๗

เด็กชายสัจจากาล วรรณศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๘

เด็กหญิงสิริยากร เขตคาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๔๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ จินโจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา โดดสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๒

เด็กหญิงสุธิมา นามอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๓

เด็กหญิงสุธิษา ทองแม้น
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ไชยะแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๕

เด็กหญิงอรปรียา หล้าตัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๖

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วงศ์อามาตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๗

เด็กหญิงอริศรา อัมไพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๘

เด็กชายอัครเดช เจริญสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๕๙

เด็กหญิงอัจจิมา วณิชาชีวะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๐

เด็กหญิงอาภัชฌา งามเมืองปก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๑

เด็กหญิงอารยา อะโน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๒

เด็กชายอิทธิพล อุทการ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๓

เด็กหญิงเกศิณี ชุมกว้าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๔

เด็กชายเจษฏา เติมสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๕

เด็กชายเชษฐพัฒน์ ปจยะโคนัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๖

เด็กชายเชาวรักษ์ เศรษฐกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๗

เด็กชายเทพอมร ทุมมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๘
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์

โพธิบุตรดี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คำบาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๐

เด็กหญิงกมลวรรณ แสนยศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ สบายใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๒

เด็กหญิงกวิสรา เหมะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๓

เด็กหญิงกัลยกร ชินโคกกรวด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรแสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๕

เด็กชายคมกฤษ กล่อมไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๖

เด็กชายจตุรงค์ น้อยบุตรศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ มีศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๘

เด็กชายจุฑาพจน์ จอมคำศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๗๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปกกาโร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๐

เด็กหญิงชญานิศ นางสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๑

เด็กหญิงชฎาพร บุญพา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๒

เด็กหญิงชนาภา นุ้ยเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๓

เด็กชายชยพล ศิริบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

วาจาสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำเริญลาภ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชำนาญกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๘

เด็กชายณัฐพล แก้วขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตชัยโย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๐

เด็กหญิงทริษณี สุขบัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พลมาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๒

เด็กชายธนพล แก้วคำหอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๓

เด็กชายธนพัฒน์ อาวะสาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๔

เด็กชายธนวันต์ พูนพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๕

เด็กชายธนาเดช รูปไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ศิริมาตย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๗

เด็กชายธีรพงษ์ พรมจันทรา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๘

เด็กชายนราวิชญ์ อึงสูงเนิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๘๙๙

เด็กหญิงนรินทร์พร โมกไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๐

เด็กหญิงนรีกานต์ ประริเวสูง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๑

เด็กชายนวพล เนตรวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๒

เด็กหญิงนัทธวิกา เสมรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๓

เด็กหญิงนิมมาราวดี ชะนะเพีย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๔

เด็กชายนิวัฒน์ อินใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๕

เด็กชายบัญญพนต์ พิทักสงฆ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๖

เด็กชายปฏิภาณ ประเดชบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๗

เด็กหญิงปภาวี แท่นทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๘

เด็กหญิงปรารถนา พ่อขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๐๙

เด็กหญิงปลืม

้

ไวสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ วิชัยรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๑

เด็กชายพงศกร ตีบไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๒

เด็กชายพงษ์ณรินทร์ อินทะจักร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๓

เด็กชายพชรพล เอมอิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลำไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แหมไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๖

เด็กชายพีรภัทร อยู่กลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๗

เด็กหญิงภัทรา สมศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๘

เด็กชายภาคินัย แถวไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๑๙

เด็กชายภานุพงศ์ เศษไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีพลมาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๑

เด็กหญิงภาสิตา สุขเนตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๒

เด็กชายภูตะวัน เพลินบุญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๓

เด็กชายภูริพัตร์ เชลล์ชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๔

เด็กหญิงมินตรา อุดมพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๕

เด็กหญิงรุจิรา บุญเรือน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทศโมลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๗

เด็กหญิงลักขณา นามกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๘

เด็กหญิงวรัญญา คำแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๒๙

เด็กหญิงวริศรา ศรีใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๐

เด็กหญิงวริศรา เทียงธรรม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๑

เด็กชายวรเมธ แก้วโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๒

เด็กชายวัชรพงศ์ เติดสูงเนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๓

เด็กชายวิทวัฒน์ ปตเทสัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ นนทะสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ประโยตัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๖

เด็กชายศตวรรษ คันสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๗

เด็กหญิงศิขรินธาร ยมพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๘

เด็กหญิงศิริภิชย์ ศรีสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๓๙

เด็กชายศุภพรพงศ์ นาควะรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๐

เด็กหญิงศุภมาส ชาติโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๑

เด็กชายศุภโชค สามีพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๒

เด็กชายสมเกียรติ ตังวงษ์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๓

เด็กชายสรศักดิ

์

วาระเพียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๔

เด็กชายสันติชัย สุขแสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๕

เด็กหญิงสิริบุญกิจ ดินไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉัตรไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัครมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๘

เด็กชายสุทธิภัทร ฝนดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๔๙

เด็กหญิงสุวรรณษา พึงกุล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๐

เด็กชายอนุชา ช่อมะลิ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๑

เด็กชายอภิเดช ชะนะวัตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๒

เด็กหญิงอรัญญา แฉล้มไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๓

เด็กหญิงอินทิรา ปจจัยยะโคนัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๔

เด็กหญิงเกนจิรา คนองมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา อินทวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา แดงบุญเรียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๗

เด็กหญิงเนตรดาว ชัยวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๘

เด็กชายเพทาย ประดับบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๕๙

เด็กชายกวีพัฒน์ โพธิขำ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๐

เด็กชายคาวิน ญาตินิยม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๑

เด็กชายคเณศ เริญไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๒

เด็กหญิงจิประภา อึงสูงเนิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๓

เด็กหญิงชลิตา วงศ์ษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๔

เด็กชายชาคริต ศรีอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๕

เด็กหญิงฐิติวุฒิพร โนนทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชัยภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๗

เด็กชายณัฐวิทย์ ศรีเตชะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๘

เด็กชายทันตะวัน พะชะนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๖๙

เด็กชายธนภัทร วงศ์ษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๐

เด็กชายธนัท สุรนานนท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผางข่าน้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๒

เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์เพ็ชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๓

เด็กชายบุญยกร ติวเครือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๔

เด็กหญิงปนัดดา ดีพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๕

เด็กชายพีรพล ปดตาละคะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุปผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๗

เด็กชายรังสรรค์ จันทร์พรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๘

เด็กหญิงรุ้งนภา ชาวสวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๗๙

เด็กหญิงวิยะดา เกตุไชย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๐

เด็กหญิงศศิวิมล เคนไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๑

เด็กชายศิริชัย คมไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๒

เด็กชายสุธี ดีทองหลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๓

เด็กหญิงอนิสรา พินไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๔

เด็กชายอนุกุล นักพรานบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๕

เด็กหญิงอริสรา ดวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๖

เด็กชายอเนชา พิกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุราคร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๘

เด็กชายบุลากร พรหนองแสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๘๙

เด็กหญิงกนกพร วัตรไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๐

เด็กหญิงกนกพร เหมือนสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๑

เด็กหญิงกมลพร ปญญาศิริสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๒

เด็กชายกฤษกร เกษมสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๓

เด็กหญิงกิตติอัจฉรา หริคำภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๔

เด็กชายก้องภพ ปุกทะเล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา วังหอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๖

เด็กหญิงจตุพร โกฎผักแว่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๗

เด็กหญิงจิณัฐตา ทองวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๘

เด็กหญิงฉัตรกมล อินคำ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๗๙๙๙

เด็กชายฉัตรมงคล เกียวกลาง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๐

เด็กหญิงชฏาพร ชืนชู

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๑

เด็กหญิงชิดชนก วงศ์ทีรัก

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำสุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๓

เด็กชายณัฐพล ทองวิเศษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิเทพ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๕

เด็กชายดัสกร ชินวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๖

เด็กชายธนดล ทิวขุนเณร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ จองทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๘

เด็กชายธนภัทร จันทรกรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๐๙

เด็กชายธนวัต อันดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๐

เด็กชายธีรภัทร โปร่งทะเล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๑

เด็กหญิงนฤมล เทียงสูงเนิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๒

เด็กชายนวพล เล็กพิมาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ ตลับไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๔

เด็กหญิงปฏิมาพร ฉอสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๕

เด็กหญิงปรางค์วลัย บุตรอำคา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๖

เด็กหญิงปริญญดา ปุนประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๗

เด็กหญิงปานรวี ทองกระทุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ ตุมร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๑๙

เด็กชายพงศกร สีวะปา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ พระจงพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๑

เด็กหญิงพรรุจี วิลัยกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๒

เด็กชายพรหมมาตร์ ศรีแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๓

เด็กหญิงพัณณิตา เสนาพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๔

เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๕

เด็กหญิงพิยดา อินทรสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๖

เด็กหญิงพิศมัย สัตย์ซำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พิทักษ์สงฆ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๘

เด็กชายพีระพันธ์ แสงคำพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ กุลน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๐

เด็กชายภูตะวัน พรมประสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๑

เด็กหญิงมณทกาน สุขกลำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๒

เด็กหญิงมยุรี ฤาชัยราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๓

เด็กหญิงรัชนีกร รืนโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๔

เด็กชายรัฐติภูมิ หมายปดกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ กุมปรุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๖

เด็กชายรัตนเทพ สืบเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๗

เด็กชายรัตนโชติ วันจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๘

เด็กหญิงวรางคณา สิงห์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เฉยพ่วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๐

เด็กชายวัชรพงษ์ สมนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๑

เด็กชายวายุภักษ์ นงค์พรมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๒

เด็กชายศตศิลา วรรณสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๓

เด็กชายศราวุฒิ บุญจันทึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๔

เด็กหญิงศิยามนต์ ภักดีอำนาจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๕

เด็กหญิงศิรินดา ภูมิมาสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุริยะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๗

เด็กชายศุภชัย แซ่เอีย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๘

เด็กชายสันติพงษ์ อินทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๔๙

เด็กชายสิทธิชัย บานชืน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๐

เด็กชายสุรพัฒน์ สีนวล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๑

เด็กหญิงสุวพร ไขแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๒

เด็กชายอชิระ ทองวิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๓

เด็กชายอธิยุต เพียซ้าย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๔

เด็กชายอมรชัย โพธิกะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๕

เด็กหญิงอมลวรรณ จีนปรุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๖

เด็กชายอรรตพล เกาะกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๗

เด็กชายอรรถพร หาญทองหลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๘

เด็กชายอัคพล จำปาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๕๙

เด็กชายอาทิตย์ ภมรพืช
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๐

เด็กชายเขมนันท์ ถาวร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๑

เด็กหญิงแก้วตา สวัสดิเอือ

์ ้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๒

เด็กชายกรกมล คงสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

กูลวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๔

เด็กหญิงกันยา มีมาก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่อุ้ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พระคำจันทึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สำเริงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียรกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๖๙

เด็กหญิงชนกธิดา จะโรจร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๐

เด็กหญิงชนกนันท์ วรรณกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ มณีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช ลาสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๓

เด็กหญิงชาลินีย์ คำจันดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๔

เด็กหญิงชุลีพร รินนรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๖

เด็กชายณัฐกรานต์ สินปรุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๗

เด็กชายณัฐดนัย เทือกเถาว์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ตีบไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ชนะอุดม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๐

เด็กหญิงดวงฤทัย ผินนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๑

เด็กหญิงทัศนาพร ลิไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๒

เด็กชายธนนท์ ธีระรัตนานนท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๓

เด็กชายธนภัทร สวัสดิดล

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๔

เด็กชายธนภัทร แสงขุรัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ สายบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๖

เด็กชายธนวุฒิ เทศไทย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๗

เด็กหญิงธนัญญา เทือกเถาว์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๘

เด็กหญิงธนาวดี บุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๘๙

เด็กชายธันวา เสืองกลาง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๐

เด็กชายธาวิน นครไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๑

เด็กหญิงธิดา เมฆา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ กักสูงเนิน

๊

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๓

เด็กชายนพดล กรอบมาตร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๔

เด็กหญิงนฤมล แตงวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๕

เด็กชายนฤเบศวร์ โผยเขียว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๖

เด็กชายนัฐกานต์ นนทะศิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ลวกไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ สีหาชาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๐๙๙

เด็กหญิงนิจวรีย์ จันทนะแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๐

เด็กชายนิธินันท์ ศรีหาวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๑

เด็กหญิงนิศากร สินทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา คำภาขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๓
เด็กหญิงประกายเพชร

พินทะเนาว์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๔

เด็กชายประชุม จีนปรุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๕

เด็กชายปริญวิศว์ ไขแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๖

เด็กหญิงปวีณา วิระถะโก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๗

เด็กหญิงปานตะวัน มูลทิพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๘

เด็กหญิงปาริชาต ทิพย์รักษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๐๙

เด็กหญิงปยมาภรณ์ เทินษะเกต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๒

เด็กชายภัคพล เรืองจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเลิศลบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๔

เด็กชายภาคิน ยางเครือ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ รังกลาง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร ฝอยทองสำโรง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๗

เด็กชายรพีภัทร ปกอินทรีย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ ยอดชลูด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๑๙

เด็กชายลัทธพรรณ ธรรมนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๐

เด็กชายลัทธพล ธรรมนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๑

เด็กหญิงวรรณสา พับขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๒

เด็กชายวัชรพร ยันสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๓

เด็กชายวีระพงษ์ ด้วงมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๔

เด็กหญิงวีระภรณ์ สำพุทธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๕

เด็กหญิงศินิทรา เพียวสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

เลิศเสาวณิต
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๗

เด็กชายศุภชัย ภาคีนุยะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๘

เด็กชายสหรัฐ สืบเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๒๙

เด็กชายสัณหณัฐ ดลตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๐

เด็กชายสิทธินนท์ ใจดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๑

เด็กหญิงสิริฎา ช่างยันต์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ จุฬารมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๓

เด็กหญิงสุธิกานต์ เยียมไธสง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา มีมานะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๕

เด็กชายสุภวิชญ์ กิตติชัยสาโรจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี วัณนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๗

เด็กหญิงสุวรรณี ต่องสู้
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พลไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๓๙

เด็กหญิงอภิญญา ลูกจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ มุ่งจองกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๑

เด็กชายอาชว์ พรหมโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ผืนพิมาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๓

เด็กหญิงอารยา ชนะเพีย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๔

เด็กชายเกียรติพงษ์ กิรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๕

เด็กหญิงเบญจพร กิริรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๖

เด็กหญิงโสภิดาพร พิชโหมก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๗

เด็กหญิงโสรญา หมายปดกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๘

เด็กชายไกรวิทย์ แคนหนอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๔๙

นางสาวนงนุช เกิดมะเริง
๒๕/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๐

ว่าทีร้อยตรีวัชรพงษ์

่

สุนทร ๓๐/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๑

นางสาววิไลพร คำยางจ้อง ๘/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๒

นางสาวทัศภรณ์ ตุ่นกระโทก ๘/๙/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๓

นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ญานนท์
๒๕/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๔

นายปราโมทย์ มดแสง
๒๙/๔/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๙ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๕

นางสาวรุ่งอรุณ นาเพ็ชร
๑๒/๕/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๖

นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
๑๔/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๗

นางอัมพร คำจันทึก
๒๙/๗/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๘

เด็กชายกฤติฟา กระบัตรทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาชัยรอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๐

เด็กชายกีรติ อาศัยพลวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๑

เด็กชายธนกฤต ชัยนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๒

เด็กหญิงพลอยพิม วิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๓

เด็กหญิงพิริยา จินดารัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๔

เด็กหญิงมาริษา ศรีโคกกรวด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๕

เด็กหญิงรุ่งเรืองรัตน์ สาพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๖

เด็กชายวงศธร จิตทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๗

เด็กหญิงศิรภัสสร เหียมเหิน

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ งามคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๖๙

เด็กหญิงอริศรา จันทร์สว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๐

เด็กชายอานนท์ เข่าผักแว่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดำสนวน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กรำกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีมะเริง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๕

เด็กชายธนพลณ์ จันทะรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๖

เด็กชายภูษณะ โมรานอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๗

เด็กชายยงยุทธ พุทนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๘

เด็กชายวุฒิชัย โททำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๗๙

เด็กชายศิขรินทร์ ผินสู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๐

เด็กหญิงอนัญญา วงมาเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๑

เด็กชายอภินัทธ์ สุวรรณมาลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ หม่อมกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตรทองหลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๔

เด็กชายกันทรากร พันโนราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี ไสวกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา จิราภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๗

เด็กชายธนา ร่มเริง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๘

เด็กหญิงนำฝน ฝนดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๘๙

เด็กหญิงปนัดดา แสงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๐

เด็กหญิงรัชนีกร เรืองเนตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๑

เด็กชายวายามิน โมรานอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๒

เด็กหญิงวาสนา ทองผ่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๓

เด็กชายสราวุฒิ ศรีสร้อยพร้าว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ไสวกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๕

เด็กหญิงสุธาวรรณ น้อยมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๖

เด็กชายจิรายุทธ ศรีบุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๗

เด็กหญิงดวงรัตน์ แสงทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๘

เด็กหญิงนัทมนต์ เสมรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๑๙๙

เด็กหญิงนันทิยา สวามิชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๐

เด็กหญิงนุชจิรัตน์ หม่อมกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๑

เด็กชายภูมินทร์ โมรานอก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๒

เด็กหญิงมาริสา แจ้งจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๓

เด็กชายยุทธพิชัย ม่วงชูอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๔

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริดล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ เกสรเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๖

เด็กชายอรุชา จินดารัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๗

เด็กชายอาทิตย์ รักบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วิเศษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๐๙

เด็กชายธนาธิป ฝนดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๐

เด็กชายธีรเทพ บาดกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๑

เด็กชายธเนศ ฝนดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๒

เด็กชายสิทธิชัย ประสิทธิตะวา

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา จิตร์ตรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๔

เด็กชายสุขสันต์ โมรานอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๕

เด็กหญิงสุรัชดา อุตตะโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๖

เด็กหญิงอภิชชา วงมาเกตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๗

เด็กชายอลังการ แก่นจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

แสงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๑๙

เด็กหญิงทิพเกสร อุตตะโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ นาเพชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๑

เด็กชายนิวัติ ร่มสบาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๒

เด็กชายวีรวุฒิ คล่องการ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๓

นางจิราภรณ์ สำราญรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๔

นายฉัตรชัย ชุ่มกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๑ / ๙๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๕

นางสาวสุพรรณี พงษ์เสดา
๑๘/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๖

นางสาวเนรมิตร สุดชนะ
๒๗/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๗

เด็กชายชิตพล อกอุ่น
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญพา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๒๙

เด็กหญิงณริศรา ศิวพงศ์พร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๐

เด็กชายณัฐพล ปองทองหลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มะรังศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๒

เด็กชายนพรัตน์ ชัยนรินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๓

เด็กหญิงนภัสรา ดกชาวฝาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๔

เด็กชายนัฐพงษ์ ฝอดสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๕

เด็กหญิงนุ่น ยอดสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๖

เด็กหญิงปณิดา ห้ามไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๗

เด็กหญิงปณิตา พนารินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตุ้มไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๓๙

เด็กชายพิรพล สิมสีดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ บัวซา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๑

เด็กชายวิวัฒน์ โยธิกา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๒

เด็กชายศิวกร สูหา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๓

เด็กหญิงสุนิสา สุมโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๔

เด็กชายอภิรัตน์ บุญหาญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๕

เด็กชายอานนท์ อ้นเพ็ชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๖

เด็กหญิงอารยา ผันผ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ พิศเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๘

เด็กหญิงแพรวา ปตญะโส
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๔๙

เด็กชายจักรินทร์ ยนต์จอหอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชะเวรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๑

เด็กชายนพรัตน์ สัญญารัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๒

เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิแสง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๓

เด็กหญิงพรอุมา ดีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา วิสาสะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๕

เด็กชายสถาพร ตาไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๖

เด็กหญิงสิรินภา มณีแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๗

เด็กชายณัฐพล ปตตังเว
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๘

เด็กชายธนภัทร คำศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๕๙

เด็กหญิงสุวรรณษา ใยไหม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๒ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๐

เด็กหญิงธันยพร แท่งทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๑

เด็กชายเกรียงไกร กอบุญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๒

เด็กชายนฤภัทธ์ รุ้งพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๓

เด็กชายรพีพงศ์ ช่วงพิมาย
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๔

เด็กชายรัชนาท เนียมโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่เตียว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ฉายมะเริง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๗

เด็กหญิงธนัญชนก ใช้ช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ดอกสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๖๙

เด็กชายเอกราช ใช้ช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๐

เด็กชายสิรดนัย คบทองหลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๑

เด็กชายภัคทรพล คล่องดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๒

เด็กชายรพีภัทร คำลาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๓

เด็กชายศรายุทธ กล้าแข็ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ อุตแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ ขันแข็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๖

เด็กชายภูวริศ พงษ์ทวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๗

เด็กหญิงวิภาดา สวนงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๘

เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๗๙

เด็กชายศุภกฤต สินสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๐

เด็กชายภูริพรรดิ

์

ใช้ช้าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มงคลการณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๒

เด็กชายวิชัย โปร่งกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๓

เด็กหญิงวนัสธยา ทวีสูง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๔

เด็กหญิงอภิสรา เลียนอย่าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะวงษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๖

เด็กชายกฤษณะ ทุมมาจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ สานคล่อง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๘

เด็กชายพุทธิพงษ์ ท้องพิมาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๘๙

เด็กชายณัฐวัตร ทะเลดอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๐

เด็กชายธนภัทร เถาว์พุดซา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ยอดมีศรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๒

เด็กชายสุรชาติ อาจศึก
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๓

เด็กชายบูรพา จินากูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๔

เด็กชายวสิษฐ์พล เกิดทองหลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๕

เด็กหญิงโชติกา รวบทองหลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๖

เด็กหญิงบุญยาพร บุญเครือบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๗

เด็กหญิงภัทรดา เชือคำฮด

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๘

เด็กหญิงภาราดา ท้องพิมาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๒๙๙

เด็กหญิงอนิสรา ศรีเล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ อาจศึก
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๑

เด็กหญิงวรรดิตา เหมธารา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๒

เด็กหญิงชลลดา สว่างจิตร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๓

เด็กหญิงปฏิญญา ยางงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุขเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๕

เด็กหญิงศรัญญา สุขเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๖

เด็กชายณัฐดนัย นาคทัง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดีพิมาย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๘

เด็กชายกฤตยชญ์ นาศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๐๙

เด็กชายกรฤต ทะยอมใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังข์ขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๑

เด็กชายนิสันต์ จุลพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่ถิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๓

เด็กชายภัควัตร อินสำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๔

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

คลอดกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๕

เด็กชายวีรภัทร บุญเคลือบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๖

เด็กชายสิทธิชัย ปญญาใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ประเสริฐการ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๘

เด็กชายเอกภพ ควบพิมาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๑๙

เด็กชายอดิลักษณ์ เขลิกกระโทก

๊

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๐

เด็กชายอภิวุฒิ ฉันงูเหลือม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ทิมโพธิกลาง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ตัวอย่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยงาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๔

เด็กหญิงธารทิพย์ โชติกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๕

เด็กหญิงบุษกร สว่างจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๖

เด็กหญิงพิมพ์พิศา กระจ่างรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ สานคล่อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดีเติม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๒๙

เด็กหญิงหทัยชนก ยังธิโต
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๐

เด็กหญิงสมกมล ภาษี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๑

เด็กหญิงอภิชญา ดีพิมาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเขียวงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๓

เด็กชายจีระวัฒน์ ประโมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ถนัดหมอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟนพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ กระชับกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๗

เด็กชายธนภัทร บุญยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๘

เด็กชายวงศกร แก้วณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๓๙

เด็กชายสรยุทธ ช่อทองหลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิรินอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิรินอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา ชินหัวดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ดีพิมาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๔

เด็กหญิงพิชญา บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา กรุงสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๖

เด็กหญิงทิตาวีร์ สว่างจิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๗

เด็กหญิงวงศธร หมัดแม่น
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๘

เด็กชายมารุต เสริฐเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๔๙

เด็กชายพงศกร ทุมกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๐

เด็กชายจิรภัทร ศรีดาหาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๑

เด็กชายนิกร ดำเนินงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อาจศึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๓

เด็กชายธิตินันท์ พาขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๔

เด็กชายจีระพงศ์ บ่อพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๕

เด็กชายคมสัน ชอบบนกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ส่งพิมาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๗

เด็กหญิงอารยา กิงกลาง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๘

เด็กหญิงนฤมล เนินกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๕๙

เด็กหญิงรติกานต์ ไม้พลวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๐

เด็กหญิงขวัญฤดี นาคพิมาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๑

เด็กหญิงเขมิกา บุญเครือบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา นาคพิมาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทรภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๔

เด็กหญิงวนิดา สว่างจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่างหนอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๖

เด็กหญิงสุวิชาดา เกลาพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๗

เด็กหญิงชไมภรณ์ สานคล่อง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๘

เด็กหญิงรสิกา เพ็ชรกิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๖๙

เด็กหญิงเกศินี ประเสริฐการ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๐

เด็กหญิงอรินทร์ วัฒธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๑

เด็กหญิงสุภัทราวดี มาตกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๒

เด็กหญิงศิรินภา การสอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แตงกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๔

เด็กชายธีรยุทธ หมู่ทองหลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๕

เด็กชายอิทธิกร บ่อพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๖

เด็กชายวีรพล รันรัดติญา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๗

เด็กชายจักริน สืบสีสุก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๘

เด็กชายภูภิภัทร สานคล่อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๗๙

เด็กหญิงเอวิตรา ทิศกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มูลทองหลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๑

เด็กชายจิรเดช สว่างจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๒

เด็กชายจตุพงษ์ ปมทองหลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๓

เด็กหญิงพัชรา สังข์ขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๔

เด็กชายจิรายุ นาสี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๕

เด็กชายชนาธิป เพ็งรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๖

เด็กชายนฤนาท เพชรกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทับทิมกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๘

เด็กหญิงวิลาสินี ดาวไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๘๙

เด็กชายวิทยา ศรีเล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๐

เด็กหญิงแพรชมพู สว่างจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๑

เด็กหญิงวรัญญา สานคล่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๒

เด็กหญิงจิราพร ดีพิมาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๓

เด็กหญิงวรพนิต มะณีด่านจาก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ร่มเริง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ท้องพิมาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๖

เด็กชายนฤเชษฐ์ กันสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๗

เด็กชายอนุศิษฏ์ นาภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๘

เด็กชายจิรายุทธ์ ใช้ช้าง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๓๙๙

เด็กชายณัฐพล แท่งกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๐

เด็กชายปาราเมศ สานคล่อง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๑

เด็กชายอัมรินทร์ เลิศประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๒

เด็กหญิงชนัญชิดา อุลิศนันท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๓

เด็กหญิงพัชรี มองทองหลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๔

เด็กหญิงจิราพัชร ใช้ช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๕

เด็กชายปกปอง การทหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๖

เด็กหญิงชญานิน กิงโพธิ

่ ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๗

เด็กชายสุวิทย์ สวนงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ จริงสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๐๙

เด็กชายศุภกิจ แกรพิมาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๐

เด็กชายระพีพันธ์ บุตรสักสาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๑

เด็กชายวรายุส บุรัมย์สูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๒

เด็กชายคมสันต์ สุขมะดัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๓

เด็กชายธนพล สุวรรณเย็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

จงคอยกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๕

เด็กชายอนุสรณ์ ทองประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา บุ  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ใยใหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สระทองหลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๘

เด็กชายปญญพนต์ เนือนา

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๑๙

เด็กชายธวัชชัย สระทองหลาง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๐

เด็กชายรวินันท์ ไม้พลวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๑

เด็กชายวีรากร บ่อพิมาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ นนกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๓

เด็กชายภูวไนย คำแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ งามมะเริง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๕

เด็กชายปฏิภาณ พงษ์พานิช
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาระจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิรา มากทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๘

เด็กชายภูมิธนินท์ ยังทองหลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๒๙

เด็กชายวรเมธ บุรัมย์สูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ นันกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๑

เด็กชายกัณฑ์อเนก พันธุ์พฤกษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๒

เด็กชายสิทธิพร เลียนอย่าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๓

เด็กชายภักดีบดินทร์ ใจมอย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๔

เด็กหญิงพิมลภัทร์ แจ่มทองหลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๕

เด็กชายกิตติ ปจวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๖

เด็กชายธนภัทร แนบทองหลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๗

เด็กชายธรณ์เทพ ชังหนอง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

รัศมี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร ขุนทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๐

เด็กชายธนากร สารเปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ มากมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๒

เด็กชายธวัชชัย เลียนอย่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ นาภูมิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๔

เด็กชายปรัชญา ระวังสำโรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๕

เด็กชายศรันยพงษ์ วัชรพงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๖

เด็กชายสหราช วัชรพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๗

เด็กชายอนิสรณ์ โฮ๊ะดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๘

เด็กหญิงกาญจนศิริ นาเพชร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๔๙

เด็กหญิงชมัยพร จุมพล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๐

เด็กหญิงชนิตา ถองกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร อาจพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๒

เด็กหญิงณัฐทรา เนียมโคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๓

เด็กหญิงอรชพร พัฒศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๔

เด็กหญิงนิภัทร์ โพธิกลางดอน

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๕

เด็กหญิงนันทกานต์ อยู่ยัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ มุขพิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๗

เด็กหญิงศรุดา สอนจันทึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๘

เด็กหญิงวีรยา งอบโคกกรวด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๕๙

เด็กหญิงสิริกัญญา สานคล่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา ไม้พิมาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๑

เด็กหญิงขวัญข้าว สมสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิศกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๓

เด็กหญิงสมสิริวัลย์ นึกกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๔

เด็กหญิงชัญญานุช ยศศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๕

เด็กชายธีรวัช มีจัตุรัส
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ทองหลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๗

เด็กหญิงบุษญา วันชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๘

เด็กหญิงกมรวรรณ ขุนทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๖๙

เด็กหญิงสญาภรณ์ นิลใหม่
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๐

เด็กหญิงเกษดา ชนะสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา ยุบลชู
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๒

เด็กหญิงสุภนิฎฐ์ กล้าแข็ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๓

เด็กหญิงธีรัตตา เอือกลาง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๔

เด็กหญิงพิชญาภา คบทองหลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๕

เด็กหญิงมุธิตา ยันพิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๖

เด็กหญิงอริสสรา จรรยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ฉิมนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๘

เด็กหญิงธันยรัตน์ ร่มเริง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๗๙

เด็กหญิงวารุณี ทิพมนต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน คุ้มทองหลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๑

เด็กชายณภัทร แฝงด่านกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๒

เด็กชายวีระชัย จำพิมาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๓

เด็กหญิงชลธิชา แม๊กพิมาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นันกระโทก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นาศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๖

เด็กชายธนากร ฉิมนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ สวิงกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๘

เด็กชายภีรภัทร กางกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๘๙

เด็กชายวัชระ บุญหล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๐

เด็กชายทักษณวรรต เชิดโคกสูง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๑

เด็กหญิงวิชญาพร เนตรทองหลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ดงกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๓

เด็กหญิงวิมลสิริ สานคล่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๔

เด็กหญิงวริศรา สานคล่อง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๕

เด็กหญิงธนิตา ศุภธรรมพิทักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๖

เด็กหญิงณัฐชา นนกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล็กอยู่มะดัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๘

เด็กชายสรวิศ เบืองไธสง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๔๙๙

เด็กชายอนุชิต จิตกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๐

เด็กชายชยพัทธ์ ปุลาสะเก
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๑

เด็กชายโชคมงคล จันทร์คง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แหชัยภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๓

เด็กชายธนธรณ์ เพ็งชืนมะดัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๔

เด็กหญิงการต์ธิดา ลือพงศ์พัฒนะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ ประจันเต
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขันมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ ต๊ะลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๘

เด็กชายนพรัตน์ ขุนทายก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๐๙

เด็กชายวีระเดช มอไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

นวนกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๑

เด็กหญิงกนกพร นวลรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๒

เด็กหญิงกิตติยา แซ่เติน

๋

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำโคกกรวด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๔

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๕

เด็กหญิงนุชจรี พฤติกาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๖

เด็กหญิงวาสนา แดนทองหลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๗

เด็กชายธีรภัทร แสนรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๘

เด็กชายนิกร ทารา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๑๙

เด็กหญิงดุษฎี พูนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๐

เด็กชายอภินันท์ แดนทองหลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดิษฐสอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๒

เด็กชายธนวินท์ แทวกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๓

เด็กชายวีรพล ปุราสะโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร ประจันกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๕

เด็กชายสิทธิพล ผ่องกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๖

เด็กชายสุรกาล พูนศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทวยไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๘

เด็กชายอมรชัย ปลำตะขบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๒๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แพนไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๐

เด็กหญิงเกวลิน ปุลาสะเก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๑

เด็กหญิงนัยน์กานต์ ยนต์ทองหลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๒

เด็กหญิงวันวิสา สะที
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๓

เด็กหญิงวิรดา เจิมโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๔

เด็กหญิงกนกพร ทารา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๕

เด็กชายธนะวัฒน์ คำระปด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาตรนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๗

เด็กชายธนกร นิกรกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๘

เด็กชายธราธร ยอดสำโรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๓๙

เด็กหญิงกัญฑิตา ยุงเฟอร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๐

เด็กหญิงดวงฤดี ดวงมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ยอดสำโรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๒

เด็กชายวีรภัทร นามกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๓

เด็กชายธีรเมธ ปุมสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๔

เด็กชายนรภัทร บุตรศรีภูมิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๕

เด็กชายสหรัฐ ละครลำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๖

เด็กชายอิทธิกร ชนะมาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๗

เด็กหญิงเกศวรินทร์ หนองบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๘

เด็กหญิงอนัญญา สมนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๔๙

เด็กหญิงอนันทิยา เหนียงกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๐

เด็กหญิงอารยา ทุ่งฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๑

เด็กหญิงอาทิมา ภูแข่งหมอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๒

เด็กชายฐิติกร ทุ่งฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๓

เด็กหญิงญานี นพคุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ซูไส
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๕

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จรรยาฉาริวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุตรศรีภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๗

เด็กหญิงจีระนันท์ แพงไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา สุขพิมาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๕๙

เด็กหญิงบุญสิตา สีงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา บุตรศรีภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๑

เด็กหญิงอุษามณี ทองปอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๒

เด็กหญิงจิราพรรณ นันทะยักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๓

เด็กชายพัทธนันท์ ปุมสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๔

เด็กหญิงศศิปรียา บุตรศรีภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๕

เด็กชายเอกรัฐ มาลาศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ลือทองหลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๗

เด็กหญิงสุดารินทร์ กำจัดภัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๘

เด็กหญิงอาจารี ไฉวกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๖๙

เด็กชายเจตณัฐ ศรีทองหลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ฉันทะกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๑

เด็กชายณัฐนนท์ ดวงใจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๒

เด็กชายธนกาญจน์ โตนนำขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ ลือทองหลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ จูงกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๑ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๕

เด็กหญิงชยาภา แท่งทองหลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๖

เด็กหญิงธัญทิพ ดอกไม้
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๗

เด็กหญิงนภาพร เทียมทองหลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๘

เด็กหญิงพิมพา เพ็ชรมน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๗๙

เด็กหญิงฟารุ่ง ขำมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๐

เด็กหญิงวิชาดา จันอาจ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๑

เด็กหญิงอินทุอร เรียนอย่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๒

เด็กชายเทพฤทธิ

์

แท่งทองหลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๓

เด็กชายธนภัทร วอนทองหลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๔

เด็กชายธาดา แท่งทองหลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๕

เด็กชายปณณวิชญ์ บาดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๖

เด็กชายปรมัตถ์ ชูพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๗

เด็กชายสมรัก ชนทองหลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๘

เด็กหญิงกิตติยา เทียมทองหลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๘๙

เด็กหญิงกลินผกา

่

ศรีเหลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๐
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

หารทองหลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แซงทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จีนทองหลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๓

เด็กหญิงปวีณา กล้าจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๔

เด็กหญิงธณาภา อ่อนทองหลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๕

เด็กหญิงพิชญา ลือทองหลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แท่งทองหลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๗

เด็กหญิงศิลปสุภา วงค์ก่อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๘

เด็กหญิงสุธารัตน์ พาดทองหลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๕๙๙

เด็กชายกิติพงษ์ หารทองหลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๐

เด็กชายกฤษฎา สมบัติทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๑

เด็กชายกฤษนัย ดาดไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๒

เด็กชายกัลปพฤกษ์ สีโพนดวน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๔

เด็กชายจตุภัทร จันทร์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๕

เด็กชายชาญยุทธ อดทน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กัลยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๗

เด็กหญิงเกวลิน ทัดวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๘

เด็กหญิงเกวลี ทัดวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๐๙

เด็กหญิงจศิริพร สารนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๐

เด็กหญิงฉัตรสิริ ศิริเวท
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๑

เด็กหญิงชลลดา ทิศกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๒

เด็กหญิงญาณัฐฉรา พรมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๓

เด็กหญิงณัฐธัญญา พุทธรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๔

เด็กหญิงนาฏยา ปุลานาผาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๕

เด็กหญิงเนตรอัปสร สมพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๖

เด็กหญิงปาวีณา น้อยสถิตย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๗
เด็กหญิงพรรณธนาภรณ์

พูนนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๘

เด็กชายธนภัทร ศรีแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๑๙

เด็กชายวรพิพัฒน์ วิวัฒนาการ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๐

เด็กชายวีรวัฒน์ โยธินปรีชากุล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๑

เด็กชายสุรชาติ สารนอก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๒

เด็กชายโอบนิธิ ลิมสูงเนิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี เรือนบัว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๔

เด็กหญิงมนภรณ์ ขลิบเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๕

เด็กหญิงมนัสดา อินทร์เพ็ชร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๖

เด็กหญิงสุพิชญา วินทะชัย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๗

เด็กหญิงอนุธิดา นนกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๘

เด็กหญิงอภิญญา สารนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๒๙

เด็กหญิงอัญชิสา เจิดพิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๐

เด็กหญิงอุษณีย์ วังหอม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๑

เด็กชายธนากร อนุศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๒

เด็กหญิงสุกัลยา แก้วมณี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๓

เด็กชายไวภพ พงษ์สีดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๔

เด็กหญิงสุรัสวดี เจริญสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาตาชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๖

เด็กชายกัมพล เย็นไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๗

เด็กชายจิรายุ หยองเอ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๘

เด็กชายชาญวิทย์ ด่านกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาอินทร์ศูนย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๐

เด็กชายธนโชติ วงศ์อุดร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๑

เด็กชายธนพล สารเปน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๒

เด็กชายธรรมรักษ์ นนกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ ภู่ประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๕

เด็กชายเมธิชัย เย็นไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๖

เด็กชายราชนาวี สมพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๗

เด็กชายราเชนท์ พันนาเหนือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๘

เด็กชายวชิรพล โอดพิมพ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๔๙

เด็กชายวิวัฒน์ ทิพย์กระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๐

เด็กชายวิศรุต สีสาวแห
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๑

เด็กชายวีรภัทร กุดนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๒

เด็กชายอานนท์ ประกอบนันท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๓

เด็กหญิงธนาภา ดงชมภู
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลางไชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๕

เด็กหญิงบวรลักษณ์ สอนตะวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๖

เด็กหญิงพิราอร มาตาชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๗

เด็กหญิงวัชรี ฤทธิวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๘

เด็กหญิงอริสสรา คะเนนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๕๙

เด็กชายวิรภัทร ยะคะเน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชุณหวิริยะกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๑

เด็กชายกุลธร โพธิชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ ดงชมภู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีรัตนโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๔

เด็กชายธีรเดช จันทราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๕

เด็กชายปยกร ศรีภูวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๖

เด็กชายภีรวัฒน์ เบียดนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๗

เด็กชายระพีภัทร ทางกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๘

เด็กชายวรวุฒิ เจริญราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สารนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ เวียงคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกิดแสงรัช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี อดทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ธาตุกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา สารนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๕

เด็กหญิงธนาพร ชังเกวียน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๖

เด็กหญิงบวรรัตน์ สีสาวแห
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๗

เด็กหญิงปริชญา อินม่วงไทย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๘

เด็กหญิงมณฑิตา อัปไพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๗๙

เด็กหญิงวรรณภา จันทศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๐

เด็กหญิงสุนันทินี มนกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๑

เด็กหญิงอารียา รอดสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๒

เด็กหญิงไอรัตน์ดา ลีลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๓

เด็กหญิงกมลพรรณ มียิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๔

เด็กหญิงโฉมนภา กุดรังนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๕

เด็กหญิงอภิชญา ทองนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีพาชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ธูปกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๘๙

เด็กชายวัชรพล ธูปกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปองทองหลาง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๑

เด็กหญิงชลธิชา ภูมิไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๒

เด็กชายไททัด ทิศกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๓

เด็กชายชินธันย์ กีรติเรืองพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๔

เด็กหญิงณรัญญา คบกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๕

เด็กหญิงกุลวดี วิเศษสัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๖

เด็กชายอดิเทพ ทิศกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ พลับพลาชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธูปกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๖๙๙

เด็กหญิงจีรวรรณ กันหาคม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๐

เด็กหญิงชลธิชา ทองพระภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๑

เด็กชายทัศนัย นาคเกิดมะดัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๒

เด็กชายณัฐภัทร มุขพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๓

เด็กหญิงจิราภา คบทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเรือน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๕

เด็กชายถิรวัฒน์ เกาะกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๖

เด็กหญิงธมลวรรณ คนองมาตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๗

เด็กชายธีระพงษ์ ลาดบัวขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๘

เด็กชายมังกรทอง ฉิมพาลี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๐๙

เด็กชายยศวริศ เรืองนก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๐

เด็กชายวรเมธ สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรีสาพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๒

เด็กชายศุภกร ใช้ช้าง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา แสงพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๔

เด็กหญิงจิรัติกาล ตามล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ทาภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๖

เด็กชายณัฐพล ดานขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๗

เด็กชายธนา เตียนไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ กงพลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๑๙

เด็กหญิงพิชชา จุติตรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๐

เด็กหญิงภริดา สระรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๑

เด็กชายวันปยะ สระใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๒

เด็กชายวีรภัทร ถาต่าย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๓

เด็กชายศักดิณรงค์

์

สมสี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา มุขพิมาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๕

เด็กชายอิสระ ศรีภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๖

เด็กชายเมฆสิทธิ

์

พิมพ์ดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๗

เด็กหญิงแพรวา ขันอุดทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ วรอาจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๒๙

เด็กชายธนากร สอนสุระ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๐

เด็กหญิงธนาพร คนองมาตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๑

เด็กชายนครินทร์ พลอยเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๒

เด็กหญิงนรินธร พวงผะกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๓

เด็กชายพงศิริ ฉิมพาลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๔

เด็กหญิงพิมภา วรชัยสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๕

เด็กชายวรวิช วันนู
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๖

เด็กชายอานนท์ หนองบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๗

เด็กหญิงอินทิรา พลอยเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๘

เด็กชายเขมราช คนองมาตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๓๙

เด็กหญิงกรวิกา สุภาษิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๐

เด็กชายคณุตม์ ทิศกระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

คาดกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๒

เด็กชายณัฐพล กลังพิมาย

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๓

เด็กชายธนากร กลางคาน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๔

เด็กหญิงธิวาพร คบทองหลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๕

เด็กชายนนทพัทธ์ นวนกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ พัฒศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๗

เด็กชายนันทิภาคย์ ศิริทะราช
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์พลับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๔๙

เด็กชายอัษฎากร สิงห์โตทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๐

เด็กชายสรศักดิ

์

จินดาพัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาระสาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๒

เด็กหญิงอิมภวิกา ทิศกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๓

เด็กหญิงสิรินทรา พรมนิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๔

เด็กหญิงเมธีนันท์ ตากกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๕

เด็กชายทักษิณ ตากกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เหล่ามะโฮง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เกียรตินอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๘

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทักษิโณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๕๙

เด็กหญิงอรทัย โพธิชัย

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๐

เด็กหญิงวนิดา แตรพิมาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา ทศกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เปงทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๔

เด็กชายวรกานต์ สุขกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๕

เด็กชายวายุ อบทองหลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๖

เด็กชายอนพัทย์ ทมกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๗

เด็กชายศราวุฒิ บุดดีคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พลพวก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๖๙

เด็กชายกฤษฎิปกรณ์

์

ดาสงเคราะห์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทิศกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๑

เด็กชายอัคคเดช เลขกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทิศกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิณวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๔

เด็กชายชัชชน ทัดวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๕

เด็กชายทีรพัฒน์ เทียงจันทึก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๖

เด็กชายมรุเดช นานกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๗

เด็กชายวรากร ทิศกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๘

เด็กหญิงศุภิสรา สารนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๗๙

เด็กชายอนุภัทร เสม็ดดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๐

เด็กชายอรรถพร ลินไทร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทะลาด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๒

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์ขุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๓

เด็กชายฐานันดร นากระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๔

เด็กหญิงปะริศา นันกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๕

เด็กชายพนธกร จองกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๖

เด็กหญิงพัชรลดา เอียมภูมิ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๗

เด็กชายพิพัฒพงษ์ จันทรขุน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พิญโย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เกิดจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๐

เด็กหญิงสุชาดา ตันไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๑

เด็กชายโภคิน นันกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๒

เด็กชายวรานนท์ แท่งกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๓

เด็กชายสพล นาคเกิดพะเนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีระวัตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ท่อนงูเหลือม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๖

นายพีรพัฒน์ เหลียมศรีจันทร์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๗

เด็กชายจักรพงศ์ คบทองหลาง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๘

เด็กชายอนุกุล หอยทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๗๙๙

เด็กชายศุภชัย ทองดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ในกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๑

เด็กชายอัครพงษ์ เบียดนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๒

เด็กชายเอกรินทร์ ถินทองหลาง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๓

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ คงสนิทพะเนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๔

เด็กหญิงเยาวพา ภูนุภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองหลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๖

เด็กชายอานนท์ นาคบุญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๗

เด็กชายจิรพัตร์ กล้าหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๘

เด็กชายพีรเทพ ชนะทุกข์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๐๙

เด็กชายสรณ์สิริ ราดวังเวิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๐

เด็กชายอัมฤทธิ

์

นันกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา หมอสำฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๒

เด็กชายต่อโชค แทวกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ พิณโฑกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๔

เด็กหญิงสุภัทรวดี พุ่มพวง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตาดกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๖

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปายงูเหลือม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุ่มพวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๘

เด็กหญิงบุญญิสา เทียมกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๑๙

เด็กชายศาสวัต ตวยกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๘ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๐

เด็กหญิงสุภัสรา สมดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๑

เด็กชายธนภัทร ทิศกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๒

เด็กชายธนพล ทิศกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ ถอยกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๔

เด็กหญิงศศิธร รากพุดซา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี ฝอยจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๖

เด็กหญิงพัชราภา ทานกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๗

เด็กชายปณวัตร กองโส
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ถำกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๒๙

เด็กชายอมฤทธิ

์

ทิศกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๐

เด็กชายอภินันท์ เสือทองปาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ ด่านกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๒

เด็กชายวรานนท์ วงษ์ชมภู
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๓

เด็กหญิงดวงกมล แซ่เซียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา เกียรติกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา ชัยชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๖

เด็กหญิงเพชรลดา ทิมกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๗

เด็กหญิงจิรนุช มูลกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา พุ่มพวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๓๙

เด็กหญิงวิชญาพร หนดกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๐

เด็กหญิงปทุมทิพย์ แทวกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ สมดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๒

เด็กหญิงรมย์ชลี เทินทองหลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๓

เด็กชายชุติเทพ โพธิวิเศษ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๔

เด็กชายคณสรณ์ สุ่มอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๕

เด็กชายจิตรภณ ทองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๖

เด็กชายอัมรินทร์ ภูพวก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๗

เด็กชายชนะชัย ช่างเลือย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ธูปพุทซา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ท้องพิมาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๐

เด็กชายธนทรัพย์ สุดเกษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๑

เด็กชายณัฐวัชร์ แก้วเกิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๒

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

งามขำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๓

เด็กชายณัฐพล ท่อกระโทก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๔

เด็กชายนครินทร์ อำกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๕

เด็กชายศตคุณ เพียงขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๖

เด็กชายธนาคาร นนกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๗

เด็กชายเจตพล นานกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๘

เด็กชายวีรภัทร พืนทะเล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จันราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๐

เด็กหญิงสุทธินันท์ จันสีสุก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นวนกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นามสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๓

เด็กหญิงรุ่งธันวา นันกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๔

เด็กหญิงอาทิติยา แน่นกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๕

เด็กหญิงณัฐชญา โนนกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ นานกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๗

เด็กชายกิตติกร ปานะพรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๘

เด็กชายอำนาจ โพธิพะเนา

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๖๙

เด็กชายมนตรี แน่นกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๐

เด็กชายเกรียงไกร บัวทองหลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๑

เด็กชายใผ่สีทอง โนมขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๒

เด็กชายนฤสรณ์ บุญตัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๓

เด็กชายธนพงศ์ หาญเคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ท่อกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๕

เด็กหญิงอารดี ถินทองหลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๖

เด็กหญิงริศรา คุ้มพันธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อึงเสถียรพงศ์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๘

เด็กชายเมฆา นนกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๐

เด็กชายรวิศ บ่อพิมาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขวากุดแข้
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๒

เด็กหญิงดลพร แจบกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๓

เด็กหญิงดวงรัตน์ พัฒศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๔

เด็กหญิงนิยดา แหลมทองหลาง
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๕

เด็กหญิงรัญรดา โพธิขุนทด

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ นาเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๗

เด็กหญิงสิริพร มอบกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา กรึมพิมาย

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๘๙

เด็กชายธนากร นิยมการ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๐

เด็กชายสิทธินันท์ มะหาวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๑

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ชาวใต้
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๒

เด็กหญิงนภัสสร พ่วงทองหลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จัดตุกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๔

เด็กชายเตชิต ศรีวนิชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หาญไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๖

เด็กชายฉัตรชัย นามไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรทองหลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๘๙๙

เด็กชายพีรณัฐ ชากลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๐

เด็กชายอำนาจ ปรุใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ถมเมืองปก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ในพิมาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๓

เด็กหญิงทวีพร พูนศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๔

เด็กหญิงปาริชาติ แจ้งไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๕

เด็กหญิงลลานา แก้วยงกฏ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๖

เด็กหญิงอังคณา จูกลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๗

เด็กหญิงกิตติพร คำมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๘

เด็กชายกฤษฎา กุยแก้วพะเนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๐๙

เด็กชายปฐมชัย สมงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๐

เด็กชายอนวัช ทิศกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๑

เด็กหญิงทวีพร สาขา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลวิชิต
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สางกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูนกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ทิศกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๖

เด็กหญิงศศินภา ทิศกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ทิศกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๘

เด็กชายวรเมธ เกียวกลาง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๑๙

เด็กชายพสธร เกียวกลาง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๐

เด็กชายเทพพนม วัฒนวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๑

เด็กหญิงรินรดา อังคุนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิศกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๓

เด็กหญิงภควดี ทิศกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ วันนู
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อือสีชัย

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๖

เด็กชายเดชา ชัยชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๗

เด็กชายปฏิณมากร กรองมะเริง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๘

เด็กชายธราเทพ ดาสงเคราะห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๒๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แต้มสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ บุญเกิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๑

เด็กหญิงณัฐฐมล มะลิทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ ไชยโสดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๓

เด็กหญิงสิริกัญรญา ใบโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๔

เด็กหญิงพิชญธิดา ดุลยวัฒศรัณย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๕

เด็กหญิงวราพร พุ่มใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๖

เด็กชายธวัชชัย กัญจะนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอดสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๘

เด็กชายจิรพล แจ่มเรือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๓๙

เด็กชายวรวิช ชิดนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๐

เด็กชายณัฐดนัย มะธิปไขย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ทิศกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๒

เด็กชายประกิต ทือกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๓

เด็กชายเกียรติภูมิ เพ็งชืนมะดัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ หมายรอกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๖

เด็กชายศราวุฒิ ปลังกลาง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๗

เด็กหญิงสวรส ทิศกระโทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๘

เด็กหญิงกุลนัท แซ่ตัง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๔๙

เด็กหญิงนำฝน ชัยชนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๐

เด็กหญิงรินรดี สีนามบุรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๑

เด็กหญิงอติกานต์ นิกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ทิศกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๓

เด็กหญิงวริศรา ทับกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ทิศกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ อินดำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๖

เด็กหญิงณัฐฐนันท์ มะลิทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๗

เด็กชายพงศกร หมายรอกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๘

เด็กหญิงณัฐกุล ผดุงตาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี แตงอยู่
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๒ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๐

เด็กชายภูตะวัน ปลังกลาง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๑

เด็กชายธนกฤต วรรณประดิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๓

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ทิศกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๔

เด็กหญิงจีรวรรณ ชิตกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นาทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๖

เด็กหญิงมณิสรา ทิศกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๗

เด็กหญิงกนกพร แตงโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พูนหลัก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๖๙

เด็กหญิงฐิติมา ทิศกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงช้าง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๑

เด็กหญิงณัฐกร ทิศกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๒

เด็กหญิงสัณห์สินี ฟูกโคกสูง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๓

เด็กชายทรงพล ภูมิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๔

เด็กหญิงไอลดา ทิศกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วนิลพะเนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๖

เด็กชายศรชัย ทิศกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๗

เด็กชายมงคล ทึมกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๘

เด็กชายพัฒนพงค์ นวนกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๗๙

เด็กชายวัชรพล ชาคระธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๐

เด็กชายชานน ทิศกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๑

เด็กชายกฤษณะ ทิศกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทิศกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๓

เด็กชายกีรภัทร สินกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ ยางนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คบทองหลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๖

เด็กหญิงนันทนา ทิศกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิศกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๘

เด็กหญิงสมพร เทอมกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๘๙

เด็กหญิงนิชาภา ทิศกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๐

เด็กหญิงพอฤทัย ไทยธานี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ทิศกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๒

เด็กหญิงไปรยา ทิศกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๔

เด็กชายธนิษฐ์ ทิศกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๓ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๕

เด็กชายวิษณุ โพธิศรี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๖

เด็กหญิงจันทร์นิภา ดามะดัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๗

เด็กหญิงสุภาพร ทิศกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๘๙๙๙

เด็กหญิงอัมพร เบียกระโทก

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๐
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

สอนามา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๑

เด็กชายธนัชกานต์ สว่างจิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

แต้มสี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๓

เด็กชายสุจินต์ เกตุสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ จีคำ

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๕

เด็กชายธีรพงศ์ น้อยระแหง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๖

เด็กชายพงศ์เทพ สุพล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๗

เด็กชายพัชร ทิศกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันลิมมะดัน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๐๙

เด็กชายสายธาร แก้วศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๐

เด็กชายศตายุ ดวงแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุนาค
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๒

เด็กชายธนวันต์ ทิศกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๓

เด็กชายธนาธิป ธงกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๔

เด็กชายเมธพนธ์ ทิศกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๕

เด็กชายธนพล คูณฉมวก
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๖

เด็กชายเฉลิม ด้วงช้าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๗

เด็กชายณัฐพร แก้วนิลพะเนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๘

เด็กหญิงภัทราพร แตงอยู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๑๙

เด็กหญิงสรณ์สิริ ธาราสูง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๐

เด็กหญิงรัตนาวดี นนกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๒

เด็กชายภัทรกร ทดกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๓

เด็กชายอนันต์ ทิศกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๔

เด็กชายรวินันท์ พระสนชุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๕

เด็กชายชนาธิป ทิพย์กระโทก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๖

เด็กชายอัครพล ปูนกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๗

เด็กชายมนตรี สวาดโพธิกลาง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ นันกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๒๙

เด็กชายภานุวัตร จุลทัศน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จอกงูเหลือม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๑

เด็กหญิงศศิธร นนกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๒

เด็กชายจตุพร มืดคุ้ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๓

เด็กชายนิพนธ์ ทิศกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๔

เด็กชายนันทกร ทิศกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอมกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๖

เด็กชายผดุงเกียรติ ตานันต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๗

เด็กหญิงณัฐพร ทิศกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๘

เด็กชายตะวัน แจ่มเรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๓๙

เด็กชายกมล นันกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๐

เด็กชายยุทธนา แก้วใหญ่
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทิศกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๒

เด็กชายอรรถพล ชัยชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๓

เด็กชายองศา แทวกระโทก
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตวยกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๕

เด็กชายวิทวัส ชัยกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๖

เด็กหญิงธนวรรณ ทิมกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โพธิพะเนา

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี ซาจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๔๙

เด็กหญิงอริศรา เพชรกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๐

เด็กหญิงศิริลักษ์ เกลียงเกลา

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๑

เด็กชายจักรินทร์ ทองพุฒ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๒

เด็กชายธนกฤต จันทร์ศิริสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ลัดใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๔

เด็กชายฤทธิชัย แท่นกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ เพชรกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา ทิศกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แตงกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๘

เด็กหญิงทิพย์พันดาว เนินกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๕๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทนกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๐

เด็กหญิงประภาวินี ชินกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๑

เด็กหญิงพรนพิน ถอยกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา นุขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๓

เด็กหญิงภัณฑิรา หนดกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๔

เด็กหญิงราตรี หอมอ้ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๕

เด็กชายภัทรกิตติ

์

ด่านกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๖

เด็กชายธนพล ตากกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๗

เด็กหญิงวิจิตตรา ตวยกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๘

เด็กชายพงค์พนิช สาเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ผลไธสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ชัยกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๑

เด็กหญิงชมนาด เกียรติกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๒

เด็กหญิงพรไพลิน ทนกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๓

เด็กชายบรรพต ทิศกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๔

เด็กหญิงเปรมยุดา คงสีลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ จันทรานุวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๖

เด็กชายธนัท เจริญเศรษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๗

เด็กชายนฤสรณ์ ทานกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๘

เด็กชายภาคภูมิ ทินกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๗๙

เด็กชายวิทวัส ตากกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๐

เด็กชายวีรวุฒิ บุญกรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๑

เด็กชายศนิโรจน์ บุญอยู่
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สมจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๓

เด็กหญิงพิณญาดา แท่งกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๔

เด็กหญิงพิณญารัตน์ แท่งกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๕

เด็กหญิงวิภาวดี สวาสโพธิกลาง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๖

เด็กหญิงสวรส แทวกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๗

เด็กหญิงอัศราภรณ์ แฝงกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๘

เด็กชายถิรวัฒน์ โปชาตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๘๙

เด็กหญิงนันทิวา อินนาราช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๐

เด็กชายจักรรินทร์ จันสีสุก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๑

เด็กชายธนกฤต ภูศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๒

เด็กชายวิทวัส โถมกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๓

เด็กชายวรพจน์ แทนกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๔

เด็กชายศิวะกร แท่งกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๕

เด็กชายสุทธินันท์ ทิมกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๖

เด็กชายสุภนัย ด่านกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๗

เด็กหญิงกัลยาณี ซือดี

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๘

เด็กหญิงชุติมา ศิลามะเริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๐๙๙

เด็กหญิงณัฐวรา อ่อนทองหลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๐

เด็กหญิงภัทรสุดา ทองมาก
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน โด่กระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๒

เด็กหญิงศิริ มหาสาโร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๓

เด็กหญิงสุวรา เทพกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๔

เด็กหญิงยุพา ยืนคำพะเนาว์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๕

เด็กชายกิตติปกรณ์ ภูอาลัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญเย็น
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๗

เด็กชายพลพล ทานกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ สืบสีสุก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๐๙

เด็กชายพงศกร ตากกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๐

เด็กชายพงษกร จันสีสุก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๑

เด็กชายภาณุเดช กุลประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๒

เด็กชายภาณุสรณ์ เฉียดกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๓

เด็กชายสหัสวัต ธัยยามาตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๔

เด็กชายอดุลย์เดช ชุมตรีนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๕

เด็กหญิงกนกพร ปลิวไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา แหวนจะโปะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๗

เด็กหญิงพิชญา แทนนำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๘

เด็กหญิงพรนภัส ทินกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๑๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ สุรัสวดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๐

เด็กหญิงจันทรัสม์ เจริญเศรษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจงูเหลือม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๓

เด็กชายวตะภูมิ ปญญาคม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นากระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ตวยกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๖

เด็กหญิงจิดาภา พิรักษา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๗

เด็กหญิงประกายดาว สนมะเริง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๘

เด็กชายอนุวรรตน์ สุมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๒๙

เด็กชายศราวุธ ทนกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๐

เด็กชายจักริน ทินกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๑

เด็กหญิงพัชลดา ทินกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๒

เด็กชายจักรินทร์ แน่นพะเนาว์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์กระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๔

เด็กชายวชิราวุฒิ ไกรคุ้มมะดัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๕

เด็กหญิงจตุพร ทานกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิศกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๗

เด็กหญิงพัณณิตา แฝงกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทานกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๓๙

เด็กหญิงวรัญญา โถมกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๐

เด็กหญิงวีรวรรณ วิเศษบัวลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๑

เด็กหญิงศราสินี ธิมาชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๒

เด็กชายชนินทร์ จิพิมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๓

เด็กหญิงภาวินี ศรีรักษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๔

เด็กชายธีรเมธ ถำกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๕

เด็กชายธนกร นักผูก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๖

เด็กหญิงเรืองรพี ยันกระโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แตงกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ตวยกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๔๙

เด็กชายกิตติธร เรียมริมมะดัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๐

เด็กหญิงภัทรธิดา แตะกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๑

เด็กหญิงศิปภา เจือกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสงเคราะห์ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๒

เด็กชายกิตติกวิน ทุมกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ ตากกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๔

เด็กชายนัฐดนัย นาเมืองรักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๕

เด็กชายนินทกร หนูอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๖

เด็กชายบวรภัค ถอยกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๗

เด็กชายปฎิวัตร์ อินณรงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๘

เด็กชายปยะวัฒน์ เพ็ชรพรม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๕๙

เด็กชายพิริยะ คอกกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๐

เด็กชายอาทิตย์ อินณรงค์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา เทียมกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๒
เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์

สุดใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๓

เด็กหญิงภูริตา โถมกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ตวยกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๕

เด็กหญิงอรมณี เงินกรุง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๖

เด็กหญิงกัณณิกา อินณรงค์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทพสีหะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๘

เด็กหญิงธาราทิทย์ ตวยกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๖๙

เด็กหญิงบุญตา กับสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๐

เด็กหญิงปภาภรณ์ เทียมกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๑

เด็กหญิงวรรณิศา แท่นกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๒

เด็กหญิงปารุตา ประศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๓

เด็กชายณัฐพล ถาดกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๔

เด็กชายวิระยะ ตากกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๕

เด็กชายอานนท์ ติกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ ชัยชนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๗

เด็กหญิงกชกร ทานกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๘

เด็กหญิงขวัญฤดี ด่านกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๗๙

เด็กหญิงชลธิชา พาดกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ถาดกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๑

เด็กหญิงนำฝน สืบสีสุก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๒

เด็กหญิงปาลิตา แตงกระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๓

เด็กหญิงสุญาณี แตงกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๔

เด็กหญิงอังศุมาริน นานอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๕

เด็กหญิงอรจิรา แก้วมน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ทิศกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๗

เด็กหญิงวรัญญา แสนนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๘

เด็กชายธนกฤต มาไส
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๘๙

เด็กหญิงจริณพร แซ่ตัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๐

เด็กหญิงอนัญพร คล่องสืบข่าว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๑

เด็กชายสำเริง สอนลำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๒

เด็กชายพัสกร พิอุบล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๓

เด็กชายภัทรชัย กลินชัย

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๔

เด็กชายสรยุทธ เหล่าหมวด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๕

เด็กชายสมบูรณ์ โถมกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๖

เด็กชายสมนึก สีสังพะเนาว์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๗

เด็กชายสุเมธา ถอยกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นานกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๑๙๙

เด็กชายกลวัชร ธงกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๐

เด็กชายจักรพงค์ มลกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เพลินบุญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๒

เด็กชายวิชยา แตงกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ อินทร์โพธิกลาง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๔

เด็กหญิงปนิดา แทนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๕

เด็กหญิงชลธิชา จ่ามมาตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๖

เด็กหญิงธนัชชา ใจงูเหลือม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๗

เด็กหญิงจารุมน ท่วมกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๘

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ แตงกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ อินสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดงพิกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธิสิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๒

เด็กหญิงปนมณี แบนกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๓

เด็กหญิงปภาวดี ชำนิประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๔

เด็กชายภูริชญา แต้มสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๕

เด็กชายณัฐพล ช้อนพุดซา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๖

เด็กชายอนุชา พลพิพัฒนะกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๗

เด็กชายวรรณพงษ์ ปลัดเชนต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๘

เด็กชายพงศกร แก้วศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๑๙

เด็กชายสมคิด แตงกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๐

เด็กชายธนพล ตากกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทานกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๒

เด็กชายณัฐพล คิดเห็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๓

เด็กชายปณต ทิมกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๔

เด็กหญิงภัทราวดี แตงกระโทก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๕

เด็กหญิงอริสา ท่วมกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๖

เด็กหญิงณัฐวิภา เพลินบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๗

เด็กหญิงอาทิติยา รุ่งเรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๘

เด็กหญิงกมลพร ดำกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๒๙

เด็กหญิงนนท์ธิดา อินณรงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๐

เด็กหญิงกนกอร นากระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๑

เด็กชายศักดิชาย

์

ต่อมกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๒

เด็กชายพัฒนชัย ธูปพุดซา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๓

เด็กหญิงสุนีวงษ์ เลิงโพชะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๔

เด็กชายดนุสรณ์ ทิศกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๕

เด็กชายวรุฒม์ พยัคฆมะเริง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๖

เด็กหญิงปริณดา โมมีเพชร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๗

เด็กหญิงรัชนีกร ภูมิศรีจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๘

เด็กหญิงลลิตา ภารดีบัณฑิต
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๓๙

เด็กชายศักดิดา

์

ปายงูเหลือม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๐

เด็กหญิงลลิตา ด้วงช้าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๑

เด็กหญิงศักย์ศรณ์ กุลจำเริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๒

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ พลดงนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กุลาถาเน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๔

เด็กชายอภิวิชญ์ พุชฤกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๕

เด็กชายเดชา ซ้ายกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ยืนทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๗

เด็กหญิงญาณิศา โถมกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๘

เด็กหญิงภิรมย์พร อึงน้อย

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๔๙

เด็กหญิงอลิสา พยัคฆมะเริง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทุมวิเศษ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มพุทรา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๒

เด็กชายนล แถวกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ กล้าหาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๔

เด็กชายเพชรณรงค์ หนดกระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ ส่วนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคสุรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แฝงด่านกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๘

เด็กหญิงณิชกานต์ คล่องสืบข่าว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๕๙

เด็กหญิงปวีณา ปลังกลาง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๐

เด็กหญิงปญจรัตน์ คำชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๑

เด็กหญิงลัคณา บุญเฉย
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๒

เด็กหญิงศราวรรณ เทพนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ทมกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๔

เด็กชายศุภโชค ไทยอัฐวิถี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๕

เด็กชายธีธัส เปยงใจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๖

เด็กหญิงธาสินี อู่เสือพะเนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๗

เด็กชายภูชิสส์ แบนกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๘

เด็กชายธันวา ตองกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๖๙

เด็กชายธีรวิทย์ ชำนาญกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๐

เด็กชายนันทภัทร เวียนนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๑

เด็กชายพัชรพล สุรัสวดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๒

เด็กชายศิวัฒน์ ดวงกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๓

เด็กชายสาริศ ทิศกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๔

เด็กชายอินทัช ดวงกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๕

เด็กหญิงกัลญาณี เชียงศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๖

เด็กหญิงสโรชา จัดงูเหลือม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๗

เด็กหญิงสิริรัตญา ศิริวัชระกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๘

เด็กหญิงสุณิษา ต้นกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๗๙

เด็กหญิงอลิษรา พืชทองหลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๐

เด็กชายสิริชัย พิมรักสัตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๑

เด็กชายธนเดช ตองกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๒

เด็กชายกฤตเมธ อินทะกนก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทิมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๔

เด็กชายธรรมจักร ผิวอ่อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๕

เด็กชายสิทธิพิศุทธ์ บุญคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๖

เด็กหญิงเกษณี ทรายฉิมพลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๗

เด็กหญิงปุณยาภา ปราบงูเหลือม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กระจ่างโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๘๙

เด็กชายณัฐพล โพธิวิจิตร

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ธงกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๑

เด็กชายธวัชชัย แท่งกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วเพ็ชรมะดัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร ชิดโคกสูง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๔

เด็กชายสุกฤต วัชรบูรณพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ปลังกลาง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๖

เด็กหญิงกวินนา เพชรการ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๗

เด็กหญิงพัณณิตา กุยลาพะเนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๘

เด็กหญิงมนต์สวรรค์ แถกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๒๙๙

เด็กหญิงณัชชา แตงกระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๐

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สร้างดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๑

เด็กหญิงวรัญญา พงษ์พะเนาว์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๒

เด็กหญิงณัฏฐวรา ขำปลอด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๓

เด็กหญิงชาลิสา แตงกระโทก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เค้นา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๕

เด็กชายบิณฑ์ ภัทรโสภสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๖

เด็กชายธนวัฒน์
ด่านต้องกระโทก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๗

เด็กชายภากร ครำกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๘

เด็กหญิงจิรภัทร จันทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๐๙

เด็กหญิงปภัสสร เทียงกระโทก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๐

เด็กหญิงวรณัน ทัดกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๑

เด็กหญิงปานไพลิน ปานแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๒

เด็กหญิงปภาดา จริงจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชังกุล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ทบวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ พลศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๖

เด็กหญิงอนัญพร แววสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๗

เด็กชายนพดล ดวงกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สายแม้น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๑๙

เด็กชายธนภัทร ชืนจอหอ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๐

เด็กชายกฤติมา ทองสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๑

เด็กหญิงเอืองฟา

่

คะเชนเนียม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เถระวัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน แจกกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา อู่เสือพะเนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๕

เด็กหญิงชลธิชา กลินทัพ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๖

เด็กหญิงกิตติมา สุขเพ็งพะเนาว์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๗

เด็กชายศุภกิตต์ ยอดเกษม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๘

เด็กชายผาติ ครึงมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๒๙

เด็กชายปวริศ กุยเทพพะเนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๐

เด็กชายอนาวิล ดงกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๑

เด็กชายกีรติ ชืนจอหอ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ คงอินพะเนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๓

เด็กหญิงสุธิกา หวังล้อมกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๔

เด็กหญิงเกวลิน บ้อนกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๕

เด็กหญิงพนิดา ดำกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ พลศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๗

เด็กหญิงจริยาพร สุขอินพะเนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๘

เด็กหญิงชาลิสา นกพรมพะเนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๓๙

เด็กหญิงพัชรา แตะกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ เรือกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๑

เด็กหญิงบุญสิตา ครึงมี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๒

เด็กชายอโนชา เข็มภาษิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๓

เด็กชายภูวานาจ มหาศรีทะเนตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๔

เด็กชายชัยพร นักผูก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๕

เด็กชายธนกฤต นกพรมพะเนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๖

เด็กหญิงนิรัชพร เกิดพะเนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๗

เด็กหญิงปาริตา มังมา

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๘

เด็กหญิงอมิตา อุทธา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี เขียนโคกกรวด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๐

เด็กหญิงชนิดา ปณฑศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๑

เด็กชายศรสิทธิ

์

นกพรมพะเนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๒

เด็กชายอภินันต์ พูนเพ็ชร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๓

เด็กชายวรเวช นวนกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๔

เด็กชายยุทธนา ฐานบุรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นักผูก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๖

เด็กหญิงณัฐพร สีคำเม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ติงกระโทก

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร นพรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๕๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตวยกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๐

เด็กหญิงรักติกาล ถอยกระโทก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ เสือมาพะเนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๒

เด็กชายวิรัตน์ ต้นกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๓

เด็กชายพิสิษฐ์ สืบสีสุก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๔

เด็กชายพิชัยยุทธ ธงกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๕

เด็กชายธนพนธ์ ชัยโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๖

เด็กชายคมกริช ทานกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๗

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชูรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๘

เด็กหญิงลลนา อินณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๖๙

เด็กหญิงพิณสุดา อุปพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๐

เด็กหญิงมณฑิตา หน่องกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ เหลวกูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ สืบสีสุก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๓

เด็กหญิงวริศรา เพชรกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ โถมกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สืบสีสุก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๖

เด็กหญิงนพวรรณ ไทยอัฐวิถี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินมงคล วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๗

เด็กชายภัทรวุธ วัฒนเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๘

เด็กชายภูชิต กูลงูเหลือม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๗๙

เด็กชายสุริยันต์ ชะงายกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๐

เด็กชายอานนท์ แม้นสอนลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๑

เด็กชายอานนท์ เหล่าลูกอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๒

เด็กชายพงศกร แก้วมะดัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๓

เด็กชายณัฐพล โชติกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๔

เด็กหญิงรัตนาวลี ลาภใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ลาภใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๖

เด็กหญิงนรารัตน์ ภูพันนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๗

เด็กหญิงรพีภรณ์ แสงพรหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๘

เด็กหญิงนภัส หวัดวาป
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๘๙

เด็กหญิงกีต้า มัดทองหลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา วงค์ชาชม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๑

เด็กหญิงศิริยาพร เมฆวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงศ์ทองหลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๓

เด็กหญิงศศิธร บ่อพิมาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๔

เด็กหญิงศิรประภา วาโยพัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๕

เด็กชายอนุชา พลไธสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๖

เด็กชายภูวดล สังฆราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๗

เด็กหญิงสิริยากร อาศัยปา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สือกลาง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๓๙๙

เด็กหญิงสุณิตตา เดินกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๐

เด็กชายรัตนพล ฉีกกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๑

เด็กชายระพีภัทร เดินกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๒

เด็กชายจตุพร ทานกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๓

เด็กชายดิโรดม เจิมขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ แปนเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ จิวประชา

๋

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๖

เด็กหญิงสิทธิดา สืบสำราญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๗

เด็กหญิงกาญจนา อินอ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๘

เด็กชายภาสกร แก้ววงษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๐๙

เด็กชายวงศธร อินคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๐

เด็กชายอดิศร ศรีสุภะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๑

เด็กชายจตุพล พันธุรศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ณีระจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๓

เด็กชายตรีทศ เจียรสำโรง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๔

เด็กชายศราวุธ ฤาเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๕

เด็กชายพรทวี หนูแหยม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๖

เด็กหญิงปธานิน กรวยสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๗

เด็กหญิงวิศรุต หมากกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๘

เด็กหญิงอนุสรา มีเกาะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๑๙

เด็กหญิงมัณฑนา งามสันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๐

เด็กหญิงธันวาพร ดึนกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๑

เด็กหญิงรมย์นลิน เพ็งพะเนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๒

เด็กหญิงจิตรมณี ชัยฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๓

เด็กหญิงวรัญญา คงประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๔

เด็กหญิงสริญญา หวังช่วยกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๕

เด็กหญิงชญานิศ เอียมตะขบ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๖

เด็กชายภาสกร บึงใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ กาดกลางดอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๘

เด็กหญิงกุลฤดี นามณรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๒๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พลเสนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๐

เด็กหญิงณัฐพร วัชรปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ พันธุระศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๒

เด็กชายธีรเดช แมงกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๓

เด็กชายณัฐชัย อาสาดดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๔

เด็กหญิงบุษกร จันทสร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๕

เด็กหญิงบุณยาพร จันทสร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ณีระจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๗

เด็กชายกฤตเมธ จบกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๘

เด็กหญิงภณิดา เรืองทองหลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๓๙

เด็กหญิงพิชชาอร กุลสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๐

เด็กหญิงศิริพร แนวทองหลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๑

เด็กหญิงอริศรา กองทองหลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๒

เด็กหญิงวิชุดา คำเหล็ก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๓

เด็กหญิงลลิตภัทร อยู่นอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๔

เด็กหญิงจันทิมา พรมจุ้ยพะเนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญแจ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๖

เด็กชายชาติชาย สิงพะเนาว์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๗

เด็กชายกิตติชัย สิงห์จันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๘

เด็กชายวีรพัฒน์ ชลอกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๔๙

เด็กชายชัยเชษฐ์ ปอมมะลัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๐

เด็กชายภูมรินทร์ เซ็นมะดัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ว่องไว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๒

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ดวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๓

เด็กชายมนัสศักดิ

์

เทินทองหลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แจบกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๕

เด็กชายทวีกิจ ดีขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๖

เด็กชายวีรวุฒิ ภูบาลชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สระทองหลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา เปรียมงูเหลือม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๕๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โนนโพธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ เวียงคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๑

เด็กชายสิทธิเดช โอริพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๒

เด็กหญิงฐานวรรณ เหม็งสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๓

เด็กหญิงอักษราภัค ทูลไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๔

เด็กหญิงพรพาสุข เสรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๕

เด็กหญิงเมขลา สิงหสังวาล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๖

เด็กหญิงเจนจิฬา ระวังญาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๗

เด็กชายดวงทิพย์ กลำพรมราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา เทากระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูศรีเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๐

เด็กหญิงมณีวรรณ คำสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๑

เด็กหญิงประภัสสร เสรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๒

เด็กหญิงวิวัฒน์ กกทองหลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แสวงผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๔

เด็กชายนัทดนัย สังข์เกิด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๕

เด็กชายณัฐกร จิตเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๖

เด็กชายภูวรินณ์ ชินงูเหลือม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๗

เด็กชายธรรศภัทร ฤาเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุกกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๗๙

เด็กหญิงวาสนา รัตนวิภาสชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๐

เด็กหญิงปยะภรณ์ ไม้พลวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศิลปรจพจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๒

เด็กหญิงสุมานัส กำจัดภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๓

เด็กชายอดิศร ช้อยขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๔

เด็กชายเดวิช ปาทะกาญจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๕

เด็กหญิงปานวาด สมสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๖

นายธีรศักดิ

์

ด่านกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๗

นายเขมรัตน์ ศรีธินนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๘

นายวิสา กรึมกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๘๙

นายศราวุฒิ ทองดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๐

นายธนาวุฒิ เละเจะมะดัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๑

นายณัฐวุฒิ สวาดโพธิกลาง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๒

นางสาวนิชธาวัลย์ ปราสาทสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๓

นายกฤษณพงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๔

นายทวีทรัพย์ ลอยสนัน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๕

นายณัฐพงศ์ จุฑามะณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๖

นายณัฐวุฒิ ศรีทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๗

นายจิรายุส์
สุขอินทร์พะเนาว์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๘

นายสมชาย กาญจนเกศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๔๙๙

นายจิรวงศ์ ตุนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๐

นางสาวสิทธิสินี

์

ปราบพุดซา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๑

นางสาววราลี เพ็ชรจีนพะเนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๒

นางสาวสุดารัตน์ มูลทองหลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๓

นายณัฐวุฒิ นางกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๔

นายอัตถพล คงสนิท
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๕

นายชัยวัฒน์ ดีนวนพะเนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๖

นายพรพิทักษ์ นิตย์กระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๗

นายพงศกร เอการัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๘

นายสถิตย์ เอียะกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๐๙

นายวินัย นาบกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๐

นายจิรวัฒน์ ขันวิชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๑

นางสาวเกศรินทร์ จอมมะเริง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๒

นางสาวสุภาวี ตรุษกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๓

นางสาวสุพัตตา ขุลีทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๔

นางสาวขนิษฐา ต้นกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๕

นางสาวกัญริญา นาคกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๖

นางสาวปาริสา พงษ์นาคินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๗

นางสาวสุนิสา แดนกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๘

นางสาวบูรณา ประกิง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๑๙

เด็กชายสิรภพ คนโทครบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๐

เด็กชายมนัสนันนท์ ขาวมะเริง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๑

เด็กชายสุนทรธ์ หม่อมกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สืบสีสุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจพุก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๔

เด็กชายมงคล หนุนกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๕

เด็กชายเมธี ทองขวัญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๖

เด็กชายจตุพร ฐานกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ โต้งกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ คอนคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ ลับดีพะเนาว์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๐

เด็กชายธนากร ตรวจงูเหลือม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๑

เด็กชายธนากร โต้งกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๒

เด็กชายธนดล เจริญสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ รัตนรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

สีมะเริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๕

เด็กชายทศพล จิมะเริง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๖

เด็กชายเรืองวุฒิ นับกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ ฉิมทะเล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

โมงขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๓๙

เด็กชายณัฐพล บุญกำเนิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๐

เด็กหญิงพัชรพร เภาสลัก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๑

เด็กหญิงชโรชา บัวหอม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๒

เด็กหญิงพิมนภา นาคกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา เหนียงกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๔

เด็กหญิงวันวิสา คงนาคพะเนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เนือดกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดวดกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวดกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๘

เด็กหญิงฉลองพร ทองเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา คงสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๐

เด็กหญิงชลธิชา นอกกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๑

เด็กหญิงเกศินี นิตย์กระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๒

เด็กหญิงจรัญญา คนโทครบุรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๓

เด็กหญิงนาตาลี เพ็ชร์กลัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๔

เด็กหญิงธิติมา ด่านกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๕

เด็กหญิงปญากรณ์ สนพะเนาว์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๖

เด็กหญิงสุพรรณนิภา คงสนิท

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๘

เด็กหญิงจิราพร เพชรกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๕๙

เด็กหญิงจิราพัชร ปตาสัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๐

เด็กชายพีระวัฒน์ นงกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๑

เด็กชายณัฒพงศ์ คิวสูงเนิน

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๒

เด็กชายณรงค์ชัย กิติสมาภรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๓

เด็กชายวายุ จำปาอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๔

เด็กชายนครินทร์ น้อมกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๕

เด็กชายธนพล เกิดพะเนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๖

เด็กชายสุจินดา นับกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๗

เด็กชายอดิเทพ จิมะเริง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๘

เด็กชายศิรวัตน์ มุ่งพิมาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๖๙

เด็กชายชาคริต พูนอุ่นจะบวก
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๐

เด็กชายสิริวัฒน์ งามลาภ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๑

เด็กชายคมกฤษ จรครบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๒

เด็กชายปรีชา นามชะเกาะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตุมพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๔

เด็กชายวุฒินันท์ นาคกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๕

เด็กชายธนาธร แก่นนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปรุงมะเริง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๗

เด็กหญิงพิชญา นึกกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๘

เด็กหญิงสุวรรณี ขีรียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๗๙

เด็กหญิงฐิติมา จุฑามณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๐

เด็กหญิงญาสุมินท์ จุฑามะณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๑

เด็กหญิงอริษา ทะเลดอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๒

เด็กหญิงมิริน ปกกระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๓

เด็กหญิงทอฝน สุกเกรียม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ปาจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๕

เด็กหญิงสายฝน ตุ่นพูนพะเนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๖

เด็กหญิงสุนิสา แมงเกษม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๗

เด็กหญิงอลิชา บาตรโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๘

เด็กหญิงเพียงฟา มีเนียม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๘๙

เด็กหญิงกัลยพร คงพะเนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มากมัง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๒

เด็กหญิงอภิชญา เกิดพะเนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๓

เด็กหญิงพรพิมล เหล็กเพ็ชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๔

เด็กหญิงกันทิมา สมกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๕

เด็กหญิงแสงดาว คงสนิท
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ขาวมะเริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๗

เด็กหญิงวรัญญา คงพะเนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๘

เด็กหญิงพลอยแก้ว ชุ่มคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๕๙๙

เด็กหญิงเพชรแก้ว ชุ่มคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๐

เด็กหญิงเสาวภา อ่อนคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๑

เด็กหญิงดรุณี แนมกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๒

เด็กหญิงศรัณยา ถัดกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทองกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๔

เด็กหญิงชลนิดา ไทยทองหลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๕

เด็กหญิงรินลณี แผนกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๖

เด็กชายชโยดม โพธิปานพะเนา

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๗

เด็กชายกรภัทร์ นิตย์กระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ คำทองพะเนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๐๙

เด็กชายภัทรพงษ์ ยินคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๐

เด็กชายธนพัฒน์ เนืองกระโทก

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๑

เด็กชายภูเบศ สิงห์อังกุระ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๒

เด็กชายสหรัฐ ซือสัตย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๓

เด็กชายสุรพงษ์ เปดกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๔

เด็กหญิงสุรีรักษ์ เพ็ชรรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๕

เด็กหญิงปราวีณา หาญกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๖

เด็กหญิงอนันตญา นิดกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๗

เด็กหญิงมลธิตา หมอกเทพ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๘

เด็กหญิงเกษมณี นิงกระโทก

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๑๙

เด็กหญิงกัลยาณี นิงกระโทก

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๐

เด็กหญิงนันทนิต เละเจะมะดัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๑

เด็กหญิงนันทิชา สานคล่อง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เอียมล้าย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๓

เด็กหญิงทัตชญา สุกใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๔

เด็กหญิงลักขณา ก่อนจันดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๑ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๕

เด็กหญิงกานสุดา อรัญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๖

เด็กหญิงนันทกานต์ วงษ์ยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๗

นางสาวสุดารัตน์ จูงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๘

นางสาวนฤมล จุมพิฏกะพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๒๙

นายภาณุพงศ์ ดีด้วยชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๐

นายเทพพิทักษ์ ทุมสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๑

นายอำพล นนท์อาษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๒

นายอัครพล แก้วมะเริง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๓

นางสาวพัชรี งิวใหญ่

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๔

นางสาวสกาวเดือน พรมเพ็ชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๕

นางสาวกรรณิการ์ สงสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๖

นางสาวกัญญารัตน์
เพชรมะณีตระกูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๗

นางสาวธัญญาลักษณ์
งิวใหญ่

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๘

นางสาวมัลลิกา พิมพ์ทองหลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๓๙

นางสาวชลดา ชุ่มคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๐

นายดนุพล เบืองกลาง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๑

นายยุทธนา ภู่ประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๒

นายสมบูรณ์ จริงโพธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๓

นายธีรวุฒิ เสนนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๔

นางสาวจิตตินันท์ โอชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๕

นางสาวสุกัญญา เข็มเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ด่านทองหลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๗

นางสาวอรุณนภา น้อยโท
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๘

นางสาวมนทิณี แสงเพ็ชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๔๙

นายกิตติพงษ์ ดามะดัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๐

นายนันทวัฒน์ ด่านสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๑

นายธนธรณ์ แผนผักแว่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๒

นางสาวศิริกานต์ แก้วเพ็ชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๓

นางสาวธาราทิพย์ ชัยปรุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๔

นางสาวขวัญฤทัย เหล็กอยู่มะดัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๕
นางสาวประกายวรรณ

ถินทองหลาง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๖

นางสาวสุวัฒนา หมันทองหลาง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๗

นางสาวมาลัย สรดอนไพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๘

นางสาวจริญญา บุญทัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๕๙

นางสาวลักษณานันท์ ศรีสนิท
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๐

นางสาวคณิตา นามโยธา ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๑

นางสาวเกตน์นิภา สุภีพุฒ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๒

นางสาวเกวลิน โนนโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๓

นางสาวชลธิชา ขันตา
๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๔

นางสาวพิไลพร วัดมะเริง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๕

เด็กชายศุภกร เนือนา

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๖

เด็กชายสุทธิชัย ทุยโพธิชัย

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๗

เด็กชายเสกสิทธิ

์

แก้วพวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ กระจายพะเนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๖๙

เด็กชายฉัตรพล เข็มทิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๐

เด็กชายปฎิพล ไทยทองหลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๑

เด็กชายนนทนันท์ ทดกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เรืองทองหลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๓

เด็กหญิงรัตติกาล ยันกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา สารบัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๕

เด็กหญิงมาริสา ดีทองหลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๖

เด็กหญิงอรอนงค์ พันโภคา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๗

เด็กหญิงอลิสา จำลองมุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๘

เด็กหญิงชมพูนุท หนูกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๗๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ เคล้ากระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แดนงูเหลือม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๑

เด็กหญิงปนัดดา สินศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๒

เด็กหญิงประกายดาว สีแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทรวิเชียรคชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๔

เด็กหญิงอรดา พรมจุ้ยพะเนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๕

เด็กหญิงสุลินษา แก้วฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๖

เด็กหญิงณัฐกุล ดีทองพะเนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๗

เด็กหญิงไพลิน คงเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๘

เด็กหญิงอัญชิสา ทังถิร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๘๙

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนหนองหว้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๐

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๑

เด็กหญิงชญามุข พรหมชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ มอญไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๓

เด็กหญิงสิริกัญญา ทรวงทองหลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ญวนแม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๕

เด็กหญิงสริตา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๖

เด็กหญิงมีนา ก้อนโทน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ลาภกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๘

เด็กหญิงปภัสสร หนไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๖๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา นึกกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๐

เด็กชายสิรวัตน์ เปลียนโพธิ

่ ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ แจกกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ธรรมจาดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อารีย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๔

เด็กหญิงทรรศวรรณ นิมกลาง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๕

เด็กหญิงวรรณอุษา สามกระสุน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุยวัฒนกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๗

เด็กหญิงปริยาภัทร์ ตากงูเหลือม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๘

เด็กชายจตุพัฒน์ กระจงกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๐๙

เด็กชายจิตรภาณุ มากงูเหลือม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๐

เด็กชายไชยวัฒน์ กมลกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๑

เด็กชายฑิฆัมพร ด้อมกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๒

เด็กชายณภัทร นิยมวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๓

เด็กชายณรงค์ชาญ ยิมพุดซา

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๔

เด็กชายนิธิวัฒน์ กลักโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๕

เด็กชายพีรภัทร์ ปกกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ญานปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๗

เด็กชายรัฐภาคย์ จรดรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๘

เด็กชายวิศาลศิลป เผือนงูเหลือม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๑๙

เด็กชายศักดิชัย

์

ศักดิดาสูงเนิน

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๐

เด็กชายสิทธิกร สุก่อเกียรติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๑

เด็กชายรัฐชัย เหขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๒

เด็กชายนวพล ชูใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๓

เด็กชายชัชวาล เผือนงูเหลือม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุพรรณกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แพ่งสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไท่กลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร สนงูเหลือม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๒๙

เด็กหญิงธัญชนก เรืองทองหลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๐
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ปกกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๑

เด็กหญิงนภสร เจียกงูเหลือม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๒

เด็กหญิงนิสาชล เท่ากลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๓

เด็กหญิงเมทินี งามขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ธนะมูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๕

เด็กหญิงวรรณนภา สุวรรณกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ ดองโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา พิรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๘

เด็กหญิงเหมือนฝน ระวังญาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๓๙

เด็กหญิงอรทัย คำงูเหลือม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๐

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กำโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๑

เด็กหญิงธนาภา บุญประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๒

เด็กชายอดิศร ฤทธิสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๓

เด็กชายเจษฎา โตเอียมกลาง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๔

เด็กชายชัชชัย กิงแก้วกลาง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๕

เด็กชายชิณวัตร หินอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๖

เด็กชายนันธวัฒน์ สังกัดกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๗

เด็กชายนพดล จุนกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พรมโสดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๔๙

เด็กชายพรนารายณ์ อินธิแสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๐

เด็กชายอัษฏาวุธ ช้อยขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา ทวีงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จีนงูเหลือม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ชวนงูเหลือม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๔

เด็กหญิงโชติมณี สิงห์ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา วรวรายุทธ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๖

เด็กหญิงธัญญ่า เกิดดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๗

เด็กหญิงภัทรินทร์ เนียมพรมราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๘

เด็กหญิงสุกษมา จารุสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๕๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แมนไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๐

เด็กหญิงชยพร
เอียมหิรัญไกรลาส

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๑

เด็กชายศุภมิตร มูลผม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๒

เด็กชายกฤษณะพงษ์ สายหยุด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๓

เด็กชายณัฐสรรค์ หล้าร่มไทร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ขุดโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๕

เด็กชายวีระพล ภูดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๖

เด็กชายวัฒนชัย ปล้องกระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขุดโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๘

เด็กหญิงวริศรา โบงูเหลือม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กิงกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๐

นายชนาธิป จ่ากลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๑

นายศตวรรษ โคนโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๒

นายธนากร โกมิพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๓

นายวุฒิพงษ์ กำโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๔

นายอรรถพล ชุ่มอูบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๕

นายสุพจน์ เทียมทัศน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๖

นายวิสิษฐ์ ดวดกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๗

นางสาวพีชาณิกา เลียมงูเหลือม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๘

นางสาวปอริสา ปอมสนาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๗๙

นางสาวกนกวรรณ มาต้ะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๐

นางสาวเก็จมณี ล้อมงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๑

นางสาวณัชชา โชติกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๒

เด็กหญิงญัฏฐา สมุทรโคตม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๓

เด็กชายพิสิฎฐ์ วีระชัยรัตนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ นันกลาง
๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๕

เด็กหญิงเพชรลดา จีบโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๖

เด็กหญิงวิจิตตรา ทรวงโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๗

เด็กหญิงสุวิมล ไกรคุ้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๘

เด็กหญิงยุพาพร สินนะคำ
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๘๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชอบสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองขาว
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๑

เด็กหญิงกมลชนก ไตรทิพย์
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๒

เด็กหญิงจันทิมา ขุมเกาะ
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๓

เด็กหญิงชมพูนุท เพียรงูเหลือม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๔

เด็กหญิงชลิตา เลากลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๕

นางนิศานาถ ภูมิธนาภาคินันท์
๑๙/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๖

นายชวนากร บัวแดง
๑๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๗

นางแสงอรุณ รัตนฤศงค์
๐๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๘

นายสุพจน์ เยียวรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๗๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กำโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๐

เด็กชายเบญธนัท กำโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา ตรีภพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วพิลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๓

เด็กชายสุวัฒน์ ยอดทองหลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๔

เด็กชายณฐพร เพลินขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๕

เด็กชายชญานิศ ซีกงูเหลือม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๖

เด็กหญิงวสนันท์ สุขดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ธิติพงศา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๘

เด็กชายธนภัทร์ ใกล้กลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๐๙

เด็กชายชาญวิทย์ คำเกาะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๐

เด็กชายณัฐนันท์ กำโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๒

เด็กหญิงรัชนก ศิริเถียร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แล้วกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี แดนงูเหลือม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์ตรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๖

เด็กชายพจชนะพล สุระมุน
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๗

เด็กหญิงพัชราวดี จริงโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๘

เด็กหญิงวิภาพรรณ กระจงกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๑๙

เด็กหญิงดลลชา ซีกพุดซา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๐

เด็กชายสุรเดช ภูมะดัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๑

เด็กชายอศินันท์ รอดสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๒

เด็กชายวิศลย์ ลำไล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๓

เด็กชายธีรเทพ อินมะดัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๔

เด็กชายธีรภัทร ผึงกลาง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๕

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แตงอยู่
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๖

เด็กชายพฤฒิพงศ์ กรอกงูเหลือม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๗

เด็กชายศุภกร อินเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๘

เด็กหญิงศุภรดา จริยวัฒนสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๒๙

เด็กหญิงกุลลิสรา ปายงูเหลือม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๐

เด็กหญิงบัณฑิต ปรุงโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๑

เด็กหญิงธนพร ไม้สูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร เส็งมะดัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๓

เด็กหญิงพลอยใส มาดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๔

เด็กหญิงปรียาวดี ทังกระโทก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๕

เด็กชายธนาทร ตินชัยภูมิ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๖

เด็กชายวันโชค แก้วพวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๗

เด็กชายอาทิตย์ ดาวไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๘

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สิริเปยมสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๓๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สว่างจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เสาพะเนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๑

เด็กชายพรนวัฒน์ แสนวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ถนอมทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๓

เด็กหญิงนภัสสร ทงกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ มุ่งผลกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จงจอหอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๖

เด็กชายรัตภูมิ แน่นพะเนาว์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสุขนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๘

เด็กหญิงกมลนัท ยศกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๔๙

เด็กชายสันติสุข สิมขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ จันทองพะเนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๑

เด็กชายวายุ แก้วพวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๒

เด็กชายศรราม ไกรษร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๓

เด็กชายณัฐพล ดอกกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๕

เด็กชายกฤษฎา สุขเกษม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๖

นายสมพงษ์ วิเศษพลกรัง
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๗

เด็กชายภาคภูมิ บุญรอดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๘

เด็กชายจักรพรรดิ มิลาวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๕๙

เด็กชายชัยวิทย์ ประสานศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๐

เด็กชายณัฐพล ปานมะเริง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๑

เด็กชายวีระพงศ์ บุญมีฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วพวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๓

เด็กชายวิวัฒน์ สุดใจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๔

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

นาคร้าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๕

เด็กชายบุญลอย ไกรคุ้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๖

เด็กหญิงมุกมณี กาญจนะเกตุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๗

เด็กชายธีรนันท์ สงวนคัมธณณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๘

เด็กหญิงรพีพรรณ เสือสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๖๙

เด็กชายสุปญญา คนกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๐

เด็กชายอนุชา มาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๑

เด็กชายพลพล เสือสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๒

เด็กชายรัฐพล อินกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๓

เด็กชายสเปน เซียงหนู
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดโยธี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปรุงโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวอัมพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๗

เด็กหญิงวิลาสินี กลินทับ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๘

เด็กหญิงดวงพร ไกรคุ้ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร ตุนาค
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ สมกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ ด่านกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๒

นายสายยนต์ อ่อนคำสี
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๓

นางชนินพร แก้วมาพะเนา ๓/๔/๒๕๐๖ โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๔

นางอัญชลิกา บุตตะกะ
๑๘/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๕

นางมะลิวรรณ จันลิม

้

๙/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๖

นางเนาวรัตน์ สุขนาแซง
๒๒/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๗

นายศักดิอนันต์

์

จันอรัญ

้

๒๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๘

เด็กชายสถาพร แพทย์กระโทก
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๘๙

เด็กชายสรวิชญ์ พยัคฆ์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๐

เด็กชายอุทัยธร สุขอินพะเนา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๑

เด็กหญิงชลธิชา วัชรประทีป
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๒

เด็กหญิงพัชรพร พยัคฆ์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองธรรมมา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๔

เด็กชายฉัตรมงคล ทองกระโทก ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๕

เด็กชายชินพัฒน์ แพทย์กระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ ฉายมะเริง
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา คงพะเนา
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๘

เด็กชายปฐมภูมิ พละศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๘๙๙

เด็กชายธันวา เสนโคกสูง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตรีโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๑
เด็กชายณรรตพงษ์กร

หมอกโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๒

เด็กหญิงกานติมา หลอดจันทึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๓

เด็กชายกิตติกร อินทฉิม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๔

เด็กชายพิพัฒน์ ฆ้องนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๕

เด็กชายปติวัฒน์ โพธิยอด

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๖

เด็กชายทิวากร เลาหะนาคีวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๗

เด็กหญิงภิรดา จริงโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๘

นางสาวสุนทรี เปงกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๐๙

เด็กชายปพฤทธิ

์

ดอนนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๐

เด็กชายพันธกานต์ ฝมือสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๑

เด็กชายกิตติชัย พิลาแดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๒

เด็กชายณัฐภัทร คงบรรทัด
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๓

เด็กหญิงวิไลรัตน์ จรรยารัตนกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๔

เด็กหญิงอริศา แก้วเกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๕

เด็กชายฐิติพัฒน์ นามชาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๖

เด็กชายวรพล จันทร์ประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๗

เด็กชายธนพงษ์ พรมสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๘

เด็กชายธวัชชัย พาทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๑๙

เด็กชายธรรมรักษ์ ฝมือสาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๐

เด็กชายกฤษณะ เหลือบกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย ด่านกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๒

เด็กชายวรวุฒิ บุญจันอัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๓

เด็กหญิงธาริกา คิดรอบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๔

เด็กหญิงพรรณราย ศรีขวาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๕

เด็กชายชินภัทร รักษาศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๖

เด็กหญิงจรัสพร ประกอบนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๗

เด็กชายศุภชัย ปานนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ปลังกลาง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๒๙

เด็กหญิงนิตยา ดังกล่าว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๐

เด็กชายโยเซฟ มหาดไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๑

เด็กชายปฏิภาณ พรพจน์ธนมาศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี พรมเรศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๓

เด็กหญิงอรุณกิตติยา ปลืมอุดม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คิดรอบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๕

เด็กหญิงภิมนา สรวงนอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ มันคง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๗

เด็กชายพงศธร จรุ่มเครือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๘

เด็กชายวรเมธ เกษรลำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๓๙

เด็กชายพัชรพงศ์ ใหญ่นอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๐

เด็กชายสหมณฑล มุ่งแถมกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๑

เด็กหญิงสุชาดา ยศกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๒

เด็กหญิงวาสนา หวังแนบกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๓

เด็กหญิงทิพย์กัญญา แจ่มจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๔

เด็กหญิงชลณิชา ปานนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ผิวสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๖

เด็กหญิงวรฤทัย เหล็กกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ร้อยลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๘

นางสาวยุพิน สนิทบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๔๙

นางศรัณยพร จัดหงษา
๐๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๐

เด็กชายเจษฎา วชิระ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุตรพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๒

เด็กชายสายชล ประภาษร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๓

เด็กชายนุรุทธ์ พรมเสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๔

เด็กหญิงวันวิสา มหาชนะวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๕

เด็กหญิงวิว ชัยยะปะปง
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๖

เด็กชายชูศักดิ

์

ดุสิตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๗

เด็กชายธนากร ชนะชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ ไพเราะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๕๙

เด็กชายทรงพล เสาะไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๐

เด็กชายเศรษฐพล รามะเริง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๑

เด็กหญิงพิยดา รามะเริง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๒

เด็กหญิงอมรประภา ประพันธมิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ห่วงยวนกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๔

เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุญนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๕

เด็กหญิงจารีรัตน์ จันทาโฮม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๖

เด็กหญิงสุพรรณิกา ห่วงวิเชียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๘

เด็กชายออมสิน รักษาภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๖๙

เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ แช่กลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๐

เด็กหญิงรติกาลณ์ กุนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๑

เด็กชายมานพ นิกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๒

เด็กชายประวิทย์ จำปาหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๓

เด็กหญิงกมลนิตย์ ยิงนอก

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๔

เด็กชายภีรพงษ์ คิดรอบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๑ / ๙๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๕

เด็กหญิงวนิดา ยิงนอก

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๖

เด็กชายสุรเดชา พิรักษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๗

เด็กหญิงกาญจนา พิศสวาท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๘

เด็กหญิงประกาย บุญเอิบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๗๙

เด็กชายวุทธิชัย ยิงนอก

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๐

เด็กชายจอมภพ ดุงโคกกรวด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๑

เด็กชายรุจิรา ศรนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๒

เด็กชายธนพล บุญนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

โจมรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๔

เด็กชายธนภัทร์ จันทพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๕

เด็กชายชนาธิป อุทาพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๖

เด็กหญิงอริสา สุขสนวน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๗

เด็กชายณัฐพล ถินนอก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ ยิงนอก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๘๙

เด็กชายพัชรพล จันทร์ทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๐

เด็กชายมนูญ นิกระโทก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๑

เด็กหญิงธิดา ชนะชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๒

เด็กชายศรชัย สมศิลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๓

เด็กชายชิติพ้ทธ์ พิรักษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๔

เด็กชายณัฐธินันท์ คงสีดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๕

นางรวิวรรณ พวงสมบัติ
๑๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๖

นางรัตติกร สายบัว

๑๔/๑๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๗

นางมัทติกา ไทยประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๘

นางสาวประภาสิณีย์ อยู่บุรี
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปอบิด ปอบิด  

นม ๔๔๕๙/๑๙๙๙๙

นายเบ็ญกาย ต่วนไธสง
๑๔/๗/๒๕๑๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๐

นางสาวนัฐลดา นามวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๑

นางสาวนิสชา แหลมทอง
๑๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๒

นางสาวปาริษา ก้อนคำ
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๓

นางสาวพรปวิณ์ ชัยชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๔

นางสาวสุรัมภา ธาตะนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๕

นายธนวัฒน์ ทิศกระโทก
๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๖

นายวชิระ บุญอุ้ม
๒๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๗

นางสาวณิชกานต์ คนหลัก
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๘

นางสาวสุยะดา เหลือมจอหอ

่

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๐๙

เด็กชายอนุชา นามวงศ์
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๐

เด็กหญิงบุญฑริกา นุ่มนิม

่

๑๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ โยธารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิชา
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๓

เด็กหญิงจีราภรณ์ เกษเกษร
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๔

เด็กหญิงสิราวรรณ อินมา
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา ขุนองค์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๖

เด็กชายเกรียงไกร ทองสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๗

เด็กชายคมชาญ ผันจังหรีด
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สบายดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๑๙

นางสาวปยะนุช โนะหงษา
๑๐/๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๐

เด็กหญิงพรทิพย์ เหมือนสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๑

เด็กหญิงสุนิสา รานอก ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใต้ชัยภูมิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๓

เด็กชายกฤษณราช ทองดีนอก
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชาญพหล
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๕

เด็กชายทีปกร ทองดีนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ทองดีนอก ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๗

เด็กชายพีรณัฐ ทองดีนอก
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๘

เด็กชายวิษณุ เสนนอก
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๒๙

เด็กชายอานนท์ พลอยบ้านแพ้ว
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๐

เด็กหญิงดวงพร บุญเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๑

เด็กหญิงนภสร พรมสะแกแสง
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สังข์สีลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ผันกลาง ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชาญประโคน
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๕

เด็กหญิงอรพิม ชาญกิจ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๖

เด็กชายวีรภัทร เครือแสง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๗

เด็กชายศิวกร การบรรจง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๘

เด็กหญิงจิดาภา รักพุดซา
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๓๙

เด็กหญิงชาริสา สว่างกุล
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๐

เด็กหญิงณัฐพร บดไธสง
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๑

เด็กหญิงประภัสสร เมยดง
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๒

เด็กหญิงแพรวา แวงโสธรณ์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๓

เด็กหญิงศิริพร แดนประมูล ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๔

นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัย ๕/๔/๒๕๒๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๕

นางอรอุมา เลียงวงษ์

้

๑๒/๔/๒๕๒๒
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๖

นางสาวพรทิวา แทบทาม
๒๒/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๗

นายอภิชาต วงคำจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญสร้าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๔๙

เด็กชายธนพล สารภี
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๐

เด็กชายธิติ หมันคง

่

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๑

เด็กชายนิติพงษ์ โพธิทอง

์

๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๒

เด็กชายศรัณย์ ถ่ายกลาง
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๓

เด็กชายสามารถ เทียมกระโทก
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๔

เด็กชายอนุรักษ์ นาดี
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๕

เด็กหญิงณัฐริณี รุ่งรัตน์ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สำโรง
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๗

เด็กหญิงพรญาณี ธนารัมย์
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๘

เด็กหญิงพัชรพร โม่กลาง ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๕๙

เด็กชายจิราวัฒน์ แปลงกลาง
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๐

เด็กชายเจษฎา พิริยะ
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๑

เด็กชายชาคริต ชุมภู
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๒

เด็กชายชินกฤต ไชยบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๓

เด็กชายณัฐกรณ์ หลอกลาง
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๔

เด็กชายณัฐพัฒน์ เพศคำ ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๕

เด็กชายธนพล แซ่อึง

้

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๖

เด็กชายธนากร วีสันเทียะ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๗

เด็กชายปรีชา กู่โบราณ
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๘

เด็กชายปวริศ เลากลาง
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๖๙

เด็กชายปุณณรัตน์ สรจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๐

เด็กชายภาคภูมิ หมวดโพธิ

์

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๑

เด็กชายเมธากร โม่งปราณีต ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ดำกำเนิด
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๓

เด็กชายรวิภาส มีสัตย์
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๔

เด็กชายราเมศวร์ วงศ์สามารถ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

แสนจอหอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๖

เด็กชายวิรชาติ คำสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๗

เด็กชายศุภชัย ชุติยาวรานนท์ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๘

เด็กชายสราวุฒิ กล้าหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๗๙
เด็กชายสุจิตรากรานต์

สุขวรเวท
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๔ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๐

เด็กชายสุทัศน์ ผิพ่วนนอก
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๑

เด็กชายสุพศิน เฟองนา
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๒

เด็กชายสุภกิณห์ อินทับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๓

เด็กชายสุรคุตต์ โมรานอก
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๔

เด็กชายอนุภัทร กงนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๕

เด็กหญิงกมลภรณ์ ปอมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๖

เด็กหญิงกัญรัชณ์ ปอมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๗

เด็กหญิงชมพูแพร เพ็ชรรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา เหลืองอร่าม
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๘๙

เด็กหญิงถิรดา แก้วนอก
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๐

เด็กหญิงนฤสร เสียงกัญญา ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๑

เด็กหญิงนันทิชา นามวงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๒

เด็กหญิงนันทิมา แก้วจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๓

เด็กหญิงประไพรัตน์ อำมีศรี
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๔

เด็กหญิงปอทิพย์ ชูจันทร์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๕

เด็กหญิงภุชฌาพร ดุลสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๖

เด็กหญิงรัชนีกร วิทย์ไธสง
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๗

เด็กหญิงวรรณพร ส่งกล้าหาญ
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๘

เด็กหญิงวิชิตา นุชนะ
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๐๙๙

เด็กหญิงวิรงรอง เสมาภักดี
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สงวารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ โชคคำ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๒

เด็กชายกิตติชัย แซมโพธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๓

เด็กชายไกรวิชญ์ แจ้งพิมาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๔

เด็กชายจตุริทร์ สุขเลิศ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๕

เด็กชายจิรายุ ธนารัมย์
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๖

เด็กชายชัยยศ เรืองมะเริง
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๘

เด็กชายชิตษณุพงศ์ ดาวศรี ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๐๙

60ฐิติวัฒน์ ทองนอก
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๐

เด็กชายณัฏวุฒิ พบเกาะ
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ประสาทยอด ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๒

เด็กชายณัฐพล ศรีอุ่น
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉาบพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๔

เด็กชายไตรภพ รัตนจรัสโรจน์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๕

เด็กชายธนดล ประดิษฐ
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๖

เด็กชายธนาวุฒิ ชีโพธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๗

เด็กชายวอนบิน แซ่แต้
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๘

เด็กชายศรราม บัวนาคศรี ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๑๙

เด็กชายศุภกฤต กุลวงษ์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๐

เด็กชายศุภชัย บินนอก
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๑

เด็กชายสิทธิโชค นาคแท้
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๒

เด็กชายเอกรัตน์ นาโสก
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ด้วงจอกนอก
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โนรีย์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๕

เด็กหญิงเกวรินทร์ เทศจำปา
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๖

เด็กหญิงจิตตราภา ใจเร็ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีวิชา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๘

เด็กหญิงฐิติพร พิมพ์เบ้า
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๒๙

เด็กหญิงธัญนิชชา ยศเกษ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๐

เด็กหญิงธัญมน ธงชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก แสนรัก
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๒

เด็กหญิงธีรภรณ์ ดาวกลาง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๓

เด็กหญิงนัชชา ห่วงยวนกลาง
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๔

เด็กหญิงเบญจพร แก้วไพฑูรย์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๕

เด็กหญิงปณิดา มีระหันนอก
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๖

เด็กหญิงปภานันท์ รอดวินิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๗

เด็กหญิงปสุดา พิมพ์สระเกษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๘

เด็กหญิงพนิษา โตแทนสมบัติ
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๐

เด็กหญิงภนิดา ด่านนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๑

เด็กหญิงเมธยาดา เขจรกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ด่านลำมะจาก
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๓

เด็กชายจิตติกรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๔

เด็กชายจุลจักร จันทวิลา
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๕

เด็กชายเจษฎากร ผู้มีสัตย์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๖

เด็กชายฉัตรดนัย ประจง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ นพคุณ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๘

เด็กชายชาติปฐกร ตู้จำนงค์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๔๙

เด็กชายดนุสรณ์ เขียนนอก
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๐

เด็กชายธนวันต์ ชูกลาง
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๑

เด็กชายธราดล อินทกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๒

เด็กชายธันวา เกิดโมลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๓

เด็กชายธีรติ ไชยเสนา
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๔

เด็กชายธีรภัทร เกิดโมลี ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๕

เด็กชายนิติภูมิ ชุมภู ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๖

เด็กชายปรีชานนท์ ทาจันทึก
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๗

เด็กชายพัชรดนัย แข้งขัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๘

เด็กชายพันธ์ลพ แข็งขัน
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๕๙

เด็กชายภูมินทร์ พรดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๐

เด็กชายภูริภัทท์ หลักคำพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๑

เด็กชายภูวนาภ จันทร์สร
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๒

เด็กชายรวีภัทร์ พิรักษา
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๓

เด็กชายเลตนิพัทช์ เรดียร
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๔

เด็กชายวีรพงศ์ ศรีคงเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๕

เด็กชายสันติสุข ศรีวิชา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๖

เด็กชายสืบศักดิ

์

แก้วด่านจาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๗

เด็กชายอรรถวุฒิ เสียมกระดทก ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๘

เด็กชายอัฐธพล โม้มกลาง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๖๙

เด็กชายอิทธิพล สร่ายเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๐

เด็กหญิงกรรฐิมา พรมจันทึก
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๑

เด็กหญิงกรรนิกา สุเกษม
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตังประจักษ์

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๓

เด็กหญิงกีรณา มีสัจ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๔

เด็กหญิงชนิภา คีรี
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๕

เด็กหญิงชัญญาภัค กฤษตฌาพนธ์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๖

เด็กหญิงชิตชณก ทิพรักษ์ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิลปประกอบ
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๘

เด็กหญิงดวงพร อาศัยนา
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๗๙

เด็กหญิงนวิญญา วิกสิตบุตร ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๐

เด็กหญิงปราณปริยา จำปาโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๑

เด็กหญิงเปรมปรียา วรสาร ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ชีโพธิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๓

เด็กหญิงวริศรา แซ่เตียว
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ที
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๗ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๕

เด็กหญิงสายสุดา ชัยชนะ
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๖

เด็กหญิงสุปยะนันท์ ณ บัณฑิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๗

เด็กหญิงสุวรรณษา ชุติยาวรานนท์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ แฝดกลาง ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๘๙

48ณัฐวุฒิ จันทร์สูงเนิน
๒๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๐

เด็กชายทินภัทร อยู่รอด ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๑

เด็กชายธราเทพ ดูกลาง
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๒

เด็กชายนนทพัทธ์ จันดาโคตร
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๓

เด็กชายเนติภูมิ สรีนอก
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๔

เด็กชายพรเทพ เอมกฤษ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๕

เด็กชายพิริยะ เพ็ชรรักษา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๖

เด็กชายภัทรดนัย ช่างเกวียน
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๗

เด็กชายมิงเจริญ

่

อุตโมท ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๘

เด็กชายสหรัฐ แสงเมือง
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๑๙๙

เด็กหญิงแก้วกันลญา ดวงอินทร์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย ดีสี
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๑

เด็กหญิงโชติกา ช่างเกวียน
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๒

เด็กหญิงดุษยา ทือเกาะ
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๓

เด็กหญิงธนัสกา เจริญราช ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๔

เด็กหญิงบวรลักษณ์ พิผ่วนนอก ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๕
เด็กหญิงประภัสสราพร

สิมมาตา
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๖

เด็กหญิงปยะพัชร แสงทอง
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๗

เด็กหญิงสุภัสสรา บินนอก
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๘

เด็กหญิงเสาวคนธ์ ช่างเหล็ก
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๐๙

0อนัญญาพัทธ์ แข็งขัน
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๐
เด็กหญิงอภิชญานันท์

ต่อศรี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๑

นางเภา ธรรมดส ๑๐/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๒

นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๓

นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
๑๕/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๔

นางสาวทัศนีย์ แขตสันเทียะ
๒๗/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๕

เด็กชายชลิตพล พลจันทร์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๖

เด็กชายชัยยศ นากลาง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๗

เด็กชายชาญชัย สวาสดินา

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๘

เด็กชายธนกร คำมีศรี ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๑๙

เด็กชายภัทรภณ พานิชนอก
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๐

เด็กชายภูวดล บุญศรี ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๑

เด็กชายรัชตะ นาสวาสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๒

เด็กชายวันชนะ นันทะปด ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๓

เด็กชายวัลลภ แดนพิมาย
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๔

เด็กชายศิริวิวัฒน์ แข็งขัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๕

เด็กหญิงกัลติมา ตมกลาง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๖

เด็กหญิงจิตติมา แก้วแสน
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนวิชัย
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วระหัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๒๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รักพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๐

เด็กหญิงธิติยาภรณ์ แข็งขัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๑

เด็กหญิงนันทิกร นากุดนอก ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๒

เด็กหญิงนาถณัฏฐา นาสวาสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๓

เด็กหญิงปาริชาต คชสาร
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๔

เด็กหญิงวรัชยา นาสวาสดิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนแก้ว
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๖

เด็กหญิงสุพรรณหงษ์ ปุมสระเกษ
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๗

นางสาวกาญจนา สรสิทธิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โยพันดุง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๓๙

เด็กหญิงศิริกัญญ ม่านกลาง
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๐

เด็กหญิงสุทธิดา บุราณนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๑

เด็กชายกิตติพล กรมโพธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยสา ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๓

เด็กชายทัตพงศ์ สรสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๔

เด็กชายทีปกร ประดิษฐ์จา ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๕

เด็กชายศิวัช ขันเงิน
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ สรสิทธิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยศิริ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๘

เด็กหญิงณิชกานต์ โพธิราช
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๔๙

เด็กหญิงทักษพร สรสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ มาอินทร์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๑

เด็กหญิงฟาใส อินทร์เสมา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๒

เด็กหญิงสุพิชชา ทัศน์เอียม

่

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาคูณ
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๔

เด็กชายวิชญา มีระหันนอก ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๕

เด็กหญิงกิตติยาพร สรสิทธิ

์

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๖

เด็กหญิงเขมิกา พิผ่วนนอก
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๗

เด็กหญิงณัฐชิดา บุราณนอก
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๘

เด็กหญิงธมนวรรณ เอียมศรี

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๕๙

เด็กหญิงนัฐพร จันกระจ่าง
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๐

เด็กหญิงมุทิตา ประดิษฐจา ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๑

เด็กหญิงอภิชญา ใบโคกสูง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๒

เด็กหญิงเอือการย์

้

อุ่นจางวาง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๓

เด็กชายกรวิชญ์ สรสิทธิ

์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๔

เด็กชายนิศร สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๕

เด็กชายประกอบ แสงปรางค์นอก ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ กสิบุตร
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๗

เด็กชายวีรภาพ สุขลอย ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๘

เด็กชายสามารถ อินทร์เสมา
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๖๙

เด็กชายอรรถพร ชนิดนอก
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๐

เด็กหญิงกิญญาภักดิ

์

พยักษี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๑

เด็กหญิงคณัสนันท์ หล่อหล้าเลิศ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมพล ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๓

เด็กหญิงปฐมพร สรสิทธิ

์

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๔

เด็กหญิงพีรดา ลายนอก
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๕

เด็กหญิงฟาใส ทองระหาน ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๖

เด็กหญิงภัทรดา อนุไพร
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ลำซาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๘

เด็กหญิงรมย์ธีรา ปรีชาเวช
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๗๙

เด็กหญิงวนิดา ไพรณรินทร์
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๐

เด็กหญิงวริศา สรสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ นาคแท้
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๒

เด็กชายเจษฎา เนตรวงศ์
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๓

เด็กชายสหรัถ บุญมี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา จันกระจ่าง
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๕

เด็กหญิงพรชนก สารเขต ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๖

เด็กหญิงสิริยากร ไชยณรงค์
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๗

เด็กหญิงสิรินทรา จันขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๘

เด็กชายพิทักษ์ พลยางนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๘๙

เด็กชายอติรุจ รักวิชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๐ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๐

เด็กชายกมลวิทย์ คลังนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๑

เด็กชายยศธร งาทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๒

เด็กชายธนโชติ กองทองนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๓

เด็กหญิงปวีณา ทิมุลนีย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๔

เด็กหญิงรัตนพร กองเงินนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๕

เด็กหญิงมุฐิตา รักษาภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ รุมสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปยจัยโย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๘

เด็กหญิงปริยากร นาคแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๒๙๙

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ คำมุงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๐

เด็กชายรังสรรค์ เทินสะเกต
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๑

เด็กชายวายุวัฒน์ สุยอด
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๒

เด็กชายนฤเบศร์ ควรเรียน
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๓

เด็กชายสิทธิพล สมีดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๔

เด็กหญิงสุนิดา เจรียมพันธ์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

สนิทนอก ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา หวังคอนกลาง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๗

เด็กหญิงธมนวรรณ อันทผลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๘

เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วสุวรรณ์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๐๙

เด็กชายคมสันต์ กองทองนอก
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๐

เด็กหญิงอภิสรา ศรีสูงเนิน
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๑

เด็กชายสิทธิพล สุ่มมาตย์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๒

เด็กชายปยทัศน์ โคตรบุตร
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๓

นายพิชัย กัญญาคำ
๒๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๔

นายศิริชัย พลทามูล
๑๕/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๕

นายกิตติลักษณ์ จันทีนอก ๑/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๖

นายปนพงศ์ มังคลาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๗

นางสาวนำฝน รากโพธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๘

นางสาวสุกัญญา ปดี ๒๐/๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๑๙

นางคำพลอย จุระ
๐๗/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๐

นางทองหยุ่น สารเอก
๒๑/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๑

นายชรัมย์ จันทร์ดวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ใยปางแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๓

เด็กชายพันธ์นกร วิสุภี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ นามวงษา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๕

เด็กชายอชิรญา บุดดีหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๖

เด็กชายเปรมชนัน ดอนไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ คลุมคลัง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๘

เด็กหญิงฉายสุดา สุวรรณคราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๒๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ กุลนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๐

เด็กหญิงทิพยรัตน์ กุมภี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๑

เด็กหญิงวิศรุตา อ้ายติบ

๊

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๒

เด็กหญิงนฤมล เกียหนุนไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๓

เด็กหญิงชนิกันต์ เทียนภูงา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๔

เด็กหญิงชนาภา พลเสนา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ แดงไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิไธสง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๗

เด็กชายฤทธิชัย กันสุภาพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณเพ็ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา แววไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๐

เด็กหญิงศิริรันต์ จันทะจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๑

เด็กหญิงศุภานัน มุ่งดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๒

เด็กชายภาสกร อาสานอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๓

เด็กชายนิติภูมิ ไชยมูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๔

เด็กหญิงดาริกา ศรีมูลลาด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๕

เด็กหญิงวนิดา สุวรรณคราม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๖

เด็กหญิงจันทิมา แตนหนองฮี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๗

เด็กหญิงรัชดาพร อะนุษร
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เกาะกลาง
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๔๙

เด็กหญิงนฤมล รักษาชาติ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๐

เด็กหญิงเกวลิน ปุราทะกา
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๑

เด็กชายศุภสิน จูมเกตุ
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๒

เด็กหญิงฉัตรพร การเพียร
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๓

เด็กชายอรรถพล แร่เงิน
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ดม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๕

เด็กชายศุภจักร มงคล
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๖

เด็กชายพงศกร เวชไธสง
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๗

เด็กชายวรวุฒิ ไม้งาม
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๘

เด็กชายปฏิมากร ถนอมตระกุลชัย ๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๕๙

เด็กหญิงณัฐิดา สมชอบ
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๐

เด็กชายสังวร อยู่โยธา ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๑

เด็กหญิงอัสมา ศรีสงคราม
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ลาดมุณี
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ตูบไธสง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญธีไธสง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทะนันท์
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๖

เด็กชายธนชัย ประสิทธินอก

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๗

เด็กชายภุทธินันท์ ยอดสุดศรี
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๘

เด็กชายนครินทร์ ใกล้สุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๖๙

เด็กหญิงเจนติยา เขียนโคกกรวด
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๐

เด็กหญิงสุนิสา พรมเกษ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๑

เด็กชายศุภณัฐ แก้วกล่อม
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๒

เด็กหญิงธารีรัตน์ สันโดษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๓

เด็กหญิงอรนุช ศรีนาค
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๔

เด็กหญิงหัทยา โคพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๕

เด็กหญิงอรอุมา การพล
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๖

เด็กชายจตุภัทร ถนอม
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๗

เด็กหญิงปยะมาศ ฟองดา
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๘

เด็กหญิงสุจิตรา น่วมสำโรง
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๗๙

เด็กชายชานนท์ คำสารีรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๐

เด็กชายเอกลักษณ์ แก้ววงษา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๑

เด็กชายชัชพงษ์ คะเรรัมย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ทริชาติ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา หมันกิจ

่

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๔

เด็กหญิงศรัณยา ปุราทะกา
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๕

เด็กหญิงภณิดา กุจพันธุ์ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๖

เด็กหญิงทิพย์วรา ราชนู ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๗

เด็กหญิงศุภิสรา งามจิตร
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๘

เด็กชายภาสกร เขียนนอก ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๘๙

เด็กชายธวัชชัย พรมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๐

เด็กหญิงอนัญญา บวกโพธิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาสีดา
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๒

เด็กชายนพรัตน์ ชำนาญดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๓

เด็กชายวิวัฒน์ วัฒนพฤกษชาติ
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๔

เด็กชายศรายุทธ จรอบรัมย์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร ภูลำสัตย์
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๖

เด็กหญิงปรียา พรมประชุม
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๗

เด็กชายวิศรุต เภาปดตา ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ ตราดไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๓๙๙

เด็กชายธนานพ เขียนสำโรง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๐

เด็กชายชานนท์ สวาสดี
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๑

เด็กชายก้องภพ ดุสะนอก
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๒

เด็กชายประดิษฐ์ น้อยเทียม ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๓

เด็กชายอธิชัย พรมสี ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๔

เด็กหญิงธารทิพย์ สันโดษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๕

เด็กหญิงนำผึง

้

ศรีสัน
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๖

เด็กหญิงอรกานต์ ห้อยไธสง
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๗

เด็กหญิงวิภา โกติรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๘

เด็กหญิงรจนา อินชำนาญ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๐๙

เด็กชายนรินทร ไปแดน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๐

เด็กชายอภิรมย์ ล้อมวงศ์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๑

เด็กชายวิธวินท์ ยิงพันธ์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๒

เด็กชายสุทธินันท์ ธงไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขแสวง
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๔

เด็กหญิงรัชนี จันทะกล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๕

เด็กหญิงรัตนากร พันธ์มโน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคพวง
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๗

เด็กชายโสภณ ชัยเสนหาร
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๘

เด็กชายวรภพ พิณพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๑๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๐

เด็กหญิงชลธิชา กาโท
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๑

เด็กหญิงคัทรินยา วัดพิมาย
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๒

เด็กหญิงพิชชา แก้วคูนอก
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๓

เด็กชายธนกฤต สีธรรม
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา สิทธินอก ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ฤทธิวิชัย

์

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๖

เด็กชายคมกริช หนูตะกัวนอก

่

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๗

เด็กชายพิชิตชัย มะลิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๘

เด็กชายนิรันทร์ จันดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๒๙

เด็กชายปทพล กาโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๐

เด็กชายรงสิมันต์ พลวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ อาโป
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๒

เด็กชายธีรพงศ์ สวามีชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๓

เด็กชายพัสกร ลีน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๔

เด็กชายธนโชติ แสนนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๕

เด็กชายณัฐพล ศรีสงคราม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๖

เด็กหญิงนางซือ

่

มิคเคลเซ่น
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๗

เด็กชายธวัชชัย เขียวกิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๘

เด็กหญิงอังควรา ชอบการไร่
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๓๙

เด็กชายพิชัย แสงสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๐

เด็กหญิงนำฝน สียางนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๑

เด็กชายธวัชชัย ศรีวะรา
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๒

เด็กชายวีรวัฒน์ มะลาเหลือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๓

เด็กหญิงนภปภา ปกเขตานัง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๔

เด็กหญิงนฤมล จอดนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๕

เด็กหญิงรัตนาวดี คำริมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๖

เด็กชายก้องภพ ด้วงตะกัว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๗

เด็กชายบทม์กรณ์ ปาริเวสัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๘

เด็กชายวิศวะ บัวศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๔๙

เด็กชายธนพนธ์ ชุดนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๐

เด็กชายณัฐพล สันโดษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๑

เด็กชายพิชชาพัฒน์ งิวไธสง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๒

เด็กชายวัชรากร ธรรมกัณหา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๓

เด็กชายคามิน มะปะโท
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๔

เด็กชายอนาวิน ฝอยนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกือกุนวงศ์

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๖

เด็กหญิงเกวลิน พระนะลาภ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๗

เด็กหญิงสุชาวดี คัมเบล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๘

เด็กหญิงสุวิชาดา บุญศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๕๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ทบนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๐

เด็กชายพลพล จอดนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๑

เด็กชายวิศวะ ประทุมพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๒

เด็กชายรัชพล ฉาบไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๓

เด็กชายอภิพัฒน์ กองทุ่งมน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๔

เด็กชายศตวรรษ บุญแย้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จันสีทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๖

เด็กชายกฤษณะ จอดนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๗

เด็กชายอำพล ปะกอบผล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

สีทาสี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๖๙

เด็กชายอดิเทพ จิตสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๑

เด็กหญิงศลิษา ปนะเต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๒

เด็กหญิงเบญญาภา แสนนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๓

เด็กหญิงฌาติญา แสงสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๔

เด็กหญิงวรนุช เกือกุนวงศ์

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ จอดนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี โพยนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๗

เด็กหญิงอรอุมา พิมลนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๘

เด็กหญิงปยวรรณ เกียนนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๗๙

เด็กชายนำชัย อินนอก
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๐

เด็กชายธีรติ ยอดบุนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๑

เด็กชายธนพงษ์ สีลาดหา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหานอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๓

เด็กชายธนาดุล เหล่าหวายนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๔

เด็กชายกองทัพ กองเงินนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๕

เด็กชายนักรบ กองเงินนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๖

เด็กชายปวริศ เส็งแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๗

เด็กหญิงปาลิตา พงษ์พานิช
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๘

เด็กหญิงนริศรา ไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี พัวศรี

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๐

เด็กหญิงวนิดา ชัวจิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๑

เด็กหญิงสิรยากร ลีพล

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๒

เด็กชายพัฒนา ทัดไธสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๓

เด็กชายจักรภัทร คลังดงเค็ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๔

เด็กชายวิทวัส ขันหลวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๕

เด็กหญิงนันทิยา ปุลา
๒๙/๒๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๖

เด็กหญิงชลธิชา แน่นอุดร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๗

เด็กหญิงปณิดา กุลวิลัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๘

เด็กชายอติชาต ชานันโท
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๔๙๙

เด็กชายพลสิทธิ

์

กล้าหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๐

เด็กชายกิตติธร เดชบุผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๑

เด็กชายธนากร ทิพย์บำหลาบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๒

เด็กชายธนพล วงศ์คำ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๓

เด็กชายวิศรุด ทับศรีรัก
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๔

เด็กชายอดิศร เมืองชมพู
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๕

เด็กชายกันตชัย ไธสง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๖

เด็กหญิงนฤมล สิงคะนอง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๗

เด็กหญิงจิติพร ภูศรีฤทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๘

เด็กหญิงสุนิตา นานอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๐๙

เด็กหญิงวริศรา วรยันต์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ วงศ์คำ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๑

เด็กชายพีรพล ชมพูศรี
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชมพูศรี
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๓

เด็กชายศักดา ลาตะนุ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เดือนขาว
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๕

เด็กหญิงณัฐภัทร แสนวันดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๖

เด็กหญิงวรันทร ปุราสะเก
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๗

เด็กหญิงจิดาภา เยืองไธสง

่

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๘

เด็กชายภานุกร เมืองชมพู
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๑๙

เด็กชายธเนศ พลนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๐

เด็กชายพงษ์สันต์ งามจรัสธรรม ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๑

เด็กชายอนุชา คงแสนคำ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๒

เด็กชายเจตพล นนตะรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สว่างวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๔

เด็กหญิงปณิดา วรยันต์
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ อ่อนสุวรรณ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๖

เด็กชายวีระชน แสนพาลี
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๗

เด็กชายราชเทพ เวียงสีมา
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๘

เด็กชายทัศนัย แก้วคูนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๒๙

เด็กชายภูสิทธิ อุดมนิวิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๐

เด็กชายคฑาวุธ เข็มโรจน์
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๑

เด็กชายตะวัน อ่อนสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๒

เด็กหญิงอภิญญา กองทองนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์งาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๔

เด็กหญิงศิริมา ชัยปญหา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๕

เด็กหญิงพัชริน คงแสนคำ
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๖

เด็กหญิงจินดามณี เรืองเดช
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ สว่างวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๘

เด็กชายทิวากร นานอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๓๙

เด็กชายอนุพงษ์ พลกัณฑ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๐

เด็กชายธนา สาโม้
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๑

เด็กชายอภินันท์ ภูศรีฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๒

เด็กหญิงอรปรียา จันคำวงศ์
๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยปญหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๔

เด็กหญิงจามจุรี เข็มโรจน์
๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๕

เด็กหญิงเพชรดา ปุเรสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๖

เด็กชายกันต์กวี แจ้งไผ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๗

เด็กชายศตคุณ โยธะชัยสาร
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๘

เด็กชายจรัสกร ใจเทียง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๔๙

เด็กชายกิตติธัส ขันสาลี
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๐

เด็กชายประสิทธิ ภาษี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๑

เด็กชายอนวัช แพงพงษ์มา
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองเก็ด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๓

เด็กหญิงจีราวรรณ อนุอินทร์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๔

เด็กหญิงอุทุมพร ใจบุญดี
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ ใจใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๖

เด็กหญิงปฏิมากรณ์ ช่างผัส
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๗

เด็กชายธีรธวัช ขันสาลี ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๘

เด็กชายบุริศร์ ซานอก
๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๕๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ บุคคล
๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๐

เด็กหญิงสิรินดา ทบด่านกลาง
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๑

เด็กหญิงพิชญธิดา แพงพงษ์มา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ เสนาดอน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๓

เด็กหญิงอินทิพร อ่อนสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพลนอก
๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๕

เด็กชายเจษฏาภร จอดนอก
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๖

เด็กชายธนวิทย์ คำหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๗

เด็กชายกฤษกร สุกุลำ
๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๘

เด็กหญิงอริสรา โพยนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พลโคกกรวด
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๑

เด็กหญิงภิยดา อักคะวงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๒

เด็กหญิงชวิศา แสนเมือง
๒/๐๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๓

เด็กชายจัตราวุธ กวางแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๔

เด็กชายวชิรา นาเจริญ
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศิริยม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๖

นายพงศกร นนมนตรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๗

นายวัชรพงษ์ กระเสริมพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๘

นายศิริศักดิ

์

รมย์ไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๗๙

นางสาวปยฉัตร มนเทียร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๐
นางสาวพรรณกาญจน์

เพียซ้าย
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๑

เด็กชายภูวดล สาลีเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๓

เด็กชายพงศธร ทองศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๔

เด็กชายขันติสุข ปาละโถ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๕

เด็กชายจิรายุทธ สุโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมายนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สร้างนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๘

เด็กชายสุรชัย สิงห์งอย
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๘๙

เด็กหญิงอรอุมา บุญมะลิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ จิตซ้าย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ระว้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๒

เด็กชายชินวัตร์ คลังนอก
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๓

เด็กชายธนภัทร คงฟก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร โพธิปรึก

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๕

เด็กชายพุฒิเมธ ซานอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๖

เด็กชายภัทรพล แสงสารวัตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๗

เด็กชายรักษพล นามโยธา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๘

เด็กหญิงจรัสรวี ภู่นอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๕๙๙

เด็กหญิงดาวดึงส์ อินทสงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขจรภพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๑

เด็กหญิงปณิดา ฟอมไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๒

เด็กหญิงภัณฑิลา แซ่ลิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๓

เด็กหญิงรัชนีกร การบรรจง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๔

เด็กชายณัฐวัตร อุทัยรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กล้าพูน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๖

เด็กชายปริวัตร เรืองศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๗

เด็กชายวันจักรี บรรดาศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๘

เด็กชายศีลฐิติ โสนนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๐๙

เด็กหญิงจิรนันท์ โยนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๐

เด็กหญิงสุณิพร สังสีศิริโชค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๑

เด็กหญิงสุภาพร เหลือประสงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๒

เด็กหญิงอรทัย บัญรัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๓

นายพรชัย พิมพ์เชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๔

นายครุบุตร แก้วคูนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๕

นายจิรพงศ์ บุบผาลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๖

นายชนาธิป ภูดินแดน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๗

นางสาวชลธิชา พาบุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๘

นางสาวธิดารัตน์ คำแสนพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๑๙

นางสาววัชรินทร์ วงษ์สิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๐

นายอนวัช โสปสสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๑

นางสาววราภรณ์ ผ่องแผ้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ พรหมหมอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๓

นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๔

เด็กหญิงศุภากร ศิลปประกอบ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ สีหาภาค
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์จันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๘

เด็กหญิงปาลิดา สิงห์ทอง
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๒๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิงไธสง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๐

เด็กชายธนัท ศรีวันนา
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เพ็ชรกันภูมิ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๒

เด็กชายพีระเดช แสงฤทธิ

์

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๓

เด็กชายชาคริต มาสขาว
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๔

เด็กชายศักดิธัช ทนสีราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียงสะถุ่ง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศิลปประกอบ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๗

เด็กชายฐิตินันท์ กังขอนนอก
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๘

เด็กชายธีรภัทร ยอดสง่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๓๙

เด็กชายอชิรวิชญ์ โสรัตน์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๐

เด็กชายธนภูมิ บรรภาษี
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๑

เด็กชายพีรพงษ์ ทวีศักดิ

์

๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๒

เด็กชายภาสกร ศรีสนิท ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๓

เด็กชายยุทธิชัย ชัยปญหา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๔

เด็กชายจิรันธนิน วงษ์นอก
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๕

เด็กหญิงปาลิตา ทบนา ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๖

เด็กหญิงภัทราวดี จันทานน
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๗

เด็กหญิงกมลฉัตร กองทองนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๘

เด็กหญิงรัตน์ติญา ดาวศรี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๔๙

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีฤทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมูลราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๑

เด็กชายบดีศร พลดงนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๒

เด็กชายธนกฤต ขอนกระโทก
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๓

เด็กชายภูบดินทร์ สียางนอก
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๔

เด็กชายสราวุฒิ มัตนามะ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สุตา
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๖

เด็กหญิงชุติมา บรรดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๗

เด็กหญิงณัฐพร แสนแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวอินทร์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๕๙

เด็กหญิงธิญาดา โยธาจันทร์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๐

เด็กหญิงเยาวพา ชินมาตร์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๑

เด็กหญิงชญาณี ดีชัยชนะ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๒

เด็กชายพงศกร คิดถูก
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๓

เด็กชายศิรกร ศรีฤทธิ

์

๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๔

เด็กชายกายสิทธ์ เปรมไธสง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๖

เด็กชายธรณินทร์ สียางนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณเดช
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๘

เด็กชายพงศธร เยรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๖๙

เด็กชายสืบสกุล โคตรทาดา
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๐

เด็กชายธนายุต วันทะมาตร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตรนอก
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๒

เด็กหญิงกัลยา นาคนิล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๓

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์หนสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๔

เด็กหญิงดิศรินทร์ บรรภาษี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๕

เด็กหญิงปณิดา อ้อมนอก ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๖

เด็กหญิงวรัญญา วิลัย
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๗

เด็กหญิงนิศรา การัมย์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ ปะโตพะยัง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๗๙

เด็กหญิงเปรมสินี บุญประคม
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๐

เด็กชายกฤษณะ ศรีชัย
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๑

เด็กชายเกรียงไกร วรรณเดช
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ กองสินแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๓

เด็กชายนครินทร์ ทบนา
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๔

เด็กชายภัทรวุฒิ จอดนอก ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๕

เด็กชายภานุพงค์ พัฒเพ็ง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๖

เด็กชายเมธา นาหนองขาม
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๗

เด็กชายอดิเทพ พลคำแก้ว
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๘

เด็กชายธารนำ กองทองนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๘๙

เด็กหญิงเขมาพร สมอหอม
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์ นาหนองขาม
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พัฒเพ็ง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๒

เด็กหญิงนิสา กังขอนนอก ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ รินทร์รัมย์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๔

เด็กหญิงรมิตา อินอ้อย ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยไมตรี
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปสสา
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๗

เด็กชายพงศธร สียางนอก
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๘

เด็กชายวชิระ ดีชัยชนะ
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๖๙๙

นายทินกร เศษจำเริญ
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๐

เด็กชายนภพล ทิศรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๑

เด็กหญิงปริศา น้อยอินหนู
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๒

เด็กชายกรรณ์ณิกา ไชยนอก ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภู่ภักดี ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๔

เด็กชายจิรพงศ์ คงแสนคำ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๕

เด็กชายพีรภัทร สีทานอก
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๖

เด็กชายสรรเพชญ สุวรรณรี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๗

เด็กชายชาญวิทย์ ภูลับ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอทับกลาง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๐๙

เด็กหญิงบัณทิตา สีพาชัย
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๒ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๐

เด็กหญิงอัญชิสา ปตตานี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๑

เด็กหญิงนำทิพย์ คำดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๒

เด็กหญิงเดือนนภา ไชยสงค์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๓

เด็กชายถิรายุ สีพูน
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เอียมนอก

่

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หนึงกระโทก

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๖

เด็กหญิงกุลกันยา สุริยาภาพร
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๗

เด็กหญิงกรรณิกา อารมย์ดี ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๘

เด็กหญิงกุลปริยา เพ็ชรตะกัว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๑๙

นางนรินทร์พร พลวงนอก
๑๕/๗/๒๕๑๘

วัดกระโตน กระทุ่มราย  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๐

เด็กชายฉัตรพงศ์ ขีดกลาง
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ชำนายพิศ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๒

เด็กชายพัชญางกูร วินทะชัย
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชอบการ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๔

เด็กชายมนัญชัย สอนโก่ย
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๕

เด็กชายจักริน บุญเสริม
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๖

เด็กชายธีรพล มูลนอก
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๗

เด็กชายมงคล แหมไธสง
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๘

เด็กชายแอนตัน
วินเลียนฮาเดอร์ท

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๒๙

เด็กหญิงสุวนันท์ จอดพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิพย์คูนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๑

เด็กหญิงณัฐธิตา สิทธิเทศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศิวิไล
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๓

เด็กหญิงปานธิดา ประทุมจร
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๔

เด็กหญิงไอริน พุทธบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๕

เด็กหญิงศิริสุข ศรีพา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๖
เด็กหญิงปทมาวรินทร์

วินทะชัย ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา โตทองหลาง
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร แอ่นนอก
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๓๙

เด็กชายกฤติพงศ์ มงคล
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงจันทร์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนอก
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๒

เด็กชายธีรนันท์ ถมทองคำ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แอ่นนอก
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๔

เด็กชายภูวนาถ ประจิตร
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๕

เด็กชายวุฒิภัทร แผ่นไธสง ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๖

เด็กชายนิธิกร ภูสำรอง
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๗

เด็กชายก้องภพ เพียรการ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๘

เด็กชายราแชนทร์ ตู้พิมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๔๙

เด็กชายศิรภัทร คิดเห็น
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๐

เด็กชายธีรภัทร คงรัมย์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คำไขสอน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี รัตนา
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วาทา
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๔

เด็กหญิงพรกนก เหล่ารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทองหลาง ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๖

เด็กหญิงอรอนงค์ จอดนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๗

เด็กหญิงพิมพร คำสะอาด
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๘

เด็กหญิงวารุณี มูลนอก
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๕๙

เด็กหญิงอนันตญา เทศไธสง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๐

เด็กหญิงชนาภา ศรีผ่อง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๑

เด็กหญิงวรรณกานต์ นาดี ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๒

เด็กชายศุภกร สุขกำเนิด
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๓

เด็กชายเกียรคิศักดิ

์

ตู้พิมาย
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๔

เด็กชายคฑาวุธ พุดบรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ นาคา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๖

เด็กชายอนุชา ไก้แก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เต็มศิริ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๘

เด็กชายเศรฐพงศ์ นาลอย
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๖๙

เด็กชายเจษฎา จำปาโพธิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๐

เด็กชายสมคิด จิตร์นอก
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๑

เด็กชายชาตรี ภู่ถนน
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๒

เด็กชายนิธิ ตู้พิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๓

เด็กชายพัสกร เพ็งแย้ม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฟอกสันเทียะ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๕

เด็กชายรัชพล ชำนาญสิงห์ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๖

เด็กชายฤทธิชัย ประจัด
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๗

เด็กหญิงอริษา ประจัด ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๘

เด็กหญิงแพรวา สุขยิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๗๙

เด็กหญิงดีบาร่า ทองแช่ม
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๔ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๐

เด็กหญิงอนันญา ธงกลาง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๑

เด็กหญิงวันวิสา ชมระกา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินทองหลาง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๓

เด็กหญิงสิรินทรา สิทธิเทศ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๔

เด็กหญิงพรกนก วิจิตร์โท
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๕

เด็กหญิงสุวรรณา แหมไธสง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๖

เด็กหญิงสุมณฑา ช่องจะโปะ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกิดโมลี
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๘

เด็กหญิงสุนิสา ศรีจันทร์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๘๙

เด็กหญิงสุนิสา แก่นสำโรง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไก่แก้ว ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๑

เด็กชายศิปากร ชอบการ
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๒

เด็กชายสิทธิกร สิทธิเทศ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ วาปโย
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๔

เด็กชายสัญชัย บำรุงไร่
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๕

เด็กชายปราเมศ แสงจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๖

เด็กชายอดิศร ปอมกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๗

เด็กชายวิญู บรรดาศักดิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

คงผ่องแผ้ว
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๗๙๙

เด็กหญิงวรนิษฐา ทองแชม
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๐

เด็กชายรชต ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๑

เด็กชายบูรพา สุทธิอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๒

เด็กหญิงศิริพรรณ แทนสีทา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๓

เด็กหญิงพรทิพา พูนสวัสดื
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๔

เด็กหญิงศิริณัฐฐา พุดบุรี ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๕

เด็กหญิงอะดิศา โตสีดา
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๖

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ศรีพา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๗

เด็กหญิงวีรปรียา มูลขุนทด
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขีดกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๐๙

เด็กหญิงอรอนงค์ จอดพิมาย
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๐

เด็กหญิงจิราพัชร สิทธิเทศ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๑

เด็กหญิงวิไล ลาดโนนเมือง
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๒

เด็กหญิงรัชนีกร โสภี ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๓

เด็กชายณัฐดนัย คิดถูก
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๔

เด็กชายเทวราช คงรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูสำรอง
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๖

เด็กชายพิภพ นาดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๗

เด็กชายสิทธิชัย สิทธิเทศ
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๘

เด็กชายศุภชัย ถมทองคำ ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๑๙

เด็กชายอัจฉริย พุทธบุรี
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๐

เด็กชายกิตติพศ สิทธิเทศ

์

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๑

เด็กชายภานุพงค์ ทิพย์คูนอก ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๒

เด็กชายกิตติเชษฐ์ ธีระอมรพัฒน์
๒๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ สงชวา ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๔

เด็กชายพลอยฟา ภู่ทอง ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๕

เด็กหญิงมัณฑนา ชัยภูธร
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๖

เด็กชายชาตวิทย์ โพธิเพชรเล็ก

์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ สังข์ทองหลาง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตุ่มนอก
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๒๙

เด็กหญิงรุจารีย์ ทดดอน
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๐

เด็กหญิงจันทร์ธิดา พุทธบุรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๑

เด็กหญิงพิมพิสา เทินสะเกต ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๒

เด็กชายชาญวิทย์ งอนสวรรณ์
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อาษานอก
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๔

เด็กชายสิทธิชัย ใจดี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๕

เด็กชายเอกภูมิ พุทธบุรี
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๖

เด็กหญิงอาภาศิริ แพ่งสุวรรณ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๗

เด็กหญิงนิศาชล ประเสรษโฐ
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๘

เด็กชายชลธาร เรียมแสน
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ถนาวรณ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๐

เด็กหญิงภัณฑิรา เคาะผักแว่น ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๑

เด็กหญิงชลธิชา หลงศรีภูมิ
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๒

เด็กหญิงธิดาพร ปุราสะกา
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา โตทองหลาง
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๔

เด็กหญิงวรรณนิสา อินทร์ทองหลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านวังม่วง วังม่วง  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๕

เด็กชายวีรยุทธ ปุราสะเก
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๖

เด็กชายสินมหัต จันทร์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๗

เด็กชายพุฒิกร ปตตาละนัง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๘

เด็กชายภูผา ห้วยนอก
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๔๙

เด็กชายจิรภัทร แสงเดือน
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๐

เด็กหญิงธิติมา ทันลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๑

เด็กหญิงคัทลียา สร้อยนอก ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๒

เด็กหญิงรัตนา จ่างจิตต์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๓

เด็กหญิงนิตยา ดากาวงศ์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๔

เด็กชายเขมชาติ ทานนท์นอก ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๕

เด็กชายคมกริช มหาศาล ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๖

เด็กชายธแนวรรธน สุริยะลังกา ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จอดนอก
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๘

เด็กชายสหรัฐ ม่วงมนตรี
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๕๙

เด็กชายอนุกูล สุริยาภาพร
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๐

เด็กหญิงณัฐชยา คงฟก ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๑

เด็กหญิงวรรณิกา ปดไธสง
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๒

เด็กหญิงสิริยากร เขียวนอก
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๓

เด็กชายฏาปนพงษ์ คนชาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๔

เด็กชายศุภวัทน์ คนชาญ
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๕

เด็กชายอิทธิพล ผินนอก ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๖

เด็กชายแสนปฏิภ บุญอนุรักษ์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๗

เด็กหญิงจันทิมา เผือกนอก
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๘

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ คิดเห็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๖๙

เด็กหญิงอโรชา แสวงนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๐

เด็กหญิงชลธร กลางสุพรรณ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๑

เด็กหญิงอนิญญา เทพรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๒

เด็กหญิงอรอุมา ปดไธสง
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๓

เด็กหญิงวรัทยา หงษ์คำมี
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๔

เด็กหญิงสุภาพร เทศไธสง
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงมนตรี ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๖

เด็กชายพงศ์ธร จอดนอก
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๗

เด็กชายณรงค์เดช ควบพิมาย
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๘

เด็กชายธีรภัทร แสงวิเชียร ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เคนไธสง
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๐

เด็กชายพิทวัส น้อยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๑

เด็กหญิงชนิษฐา สิงห์นอก
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๒

เด็กหญิงแพรวนภา เพชรหล่า
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๓

เด็กหญิงวิจิตรา แทนสม
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ อิงแอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๕

เด็กชายดนัย พันขวาน้อย ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๖

เด็กชายปกรณ์ คงไธสง
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๗

เด็กชายณํฐวุฒิ ทองเดือน ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๘

เด็กหญิงทวีพร ผินนอก ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๘๙

เด็กหญิงวรัชยา โชติรัสสะ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๐

เด็กชายประจักษ์ คงไธสง
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๑

เด็กหญิงกัณฐิกา เซ็นนอก ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๒

เด็กหญิงจิรภิญญา ปานอิเม้ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๓

เด็กชายธนกฤต จันทร์ยิม

้

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญธง
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๕

เด็กชายอภินันท์ พรมราช
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิน

่

หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทนันท์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิน

่

หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ หาดภูมิ
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิน

่

หนองเดิน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๘

เด็กชายปรัชญา ไชยหานิตย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๘๙๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

หมืนไธสง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๐

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลวุฒิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยชนะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๒

เด็กชายศาสตริน สุวรรณดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๓

เด็กชายกมลธวัชร์ จันหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๔

เด็กชายญาโณทัย ทองนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๕

เด็กชายอติพัฒน์ เจริญวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๖

เด็กชายปยังกูร งามทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๗

เด็กชายธนิต พิพ่วนนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๘

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สิงห์ขรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๐๙

เด็กชายกฤติพงษ์ มาวาลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๐

เด็กหญิงกัญญณัฐ ทันพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ เนือไม้หอม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ ไชยกุฉิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๓

เด็กหญิงอินทิรา ศรีหาพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๔

เด็กหญิงปฎิมาพร เอียมนอก

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มนตรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผิวบาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๗

เด็กหญิงมัณทิตา ง่วนทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ฮุยสุสดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๑๙

เด็กหญิงพัชรพร พาคำสิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๐

เด็กหญิงสาวิกา วงค์มณีสัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๑

เด็กหญิงมัญชุพร สร้างนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๒

เด็กหญิงสุธิรา ศรีชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๓

เด็กหญิงพรพิมล สุดเสน่ห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๔

เด็กหญิงศุภวรรณ พันโนราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๕

เด็กหญิงวงษธร หาญณรงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๖
เด็กหญิงสุพรรณิการณ์

เดชบุรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๗

เด็กหญิงศรัณย์พร มาดาโต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๘

เด็กหญิงอภิชญา จันทร์แบน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๒๙

เด็กหญิงอาภัสรา ท่อนจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ละมูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๑

เด็กหญิงญาณิกา นรเชษฐกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๒

เด็กหญิงศิริวิภา เทียงคูณ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิธานี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๔

เด็กหญิงอโนทัย จงปตนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๕

เด็กชายกฤษฎา พลดงนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๖

เด็กชายจักริน เถาเครือมาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๗

เด็กชายฉัตริน เบียดนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๘

เด็กชายภาคภูมิ หินโม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๓๙

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๐

เด็กชายสุรุยุทธ ประสาทนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๑

เด็กชายกันตยศ พันชมภู
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๒

เด็กชายยินดี พึงครบุรี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๓

เด็กชายอธิป ทับทิมไสย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๔

เด็กชายพันภพ อุไรเรืองเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๕

เด็กชายกิตติพงษ์ คงดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ คิดวาป
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๗

เด็กชายณัฎฐกรณ์ โมกอารัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๘

เด็กชายธรรณธร บุญเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๔๙

เด็กชายพยัคฆ์ รักษาชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๐

เด็กชายกิตติภัทร ทัพสีรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๑

เด็กหญิงศรัญญา เบญจมาศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๒

เด็กหญิงวันวิษา โยโธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมฆสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๔

เด็กหญิงณิชา จอดนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กล้าหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๖

เด็กหญิงภาวิณี ยังหวาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๗

เด็กหญิงวรรณวิลัย สังข์รอด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล จันขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๐

เด็กหญิงธิญาดา พลดงนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๑

เด็กหญิงอวภาส์ ชอุ่มผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๒

เด็กหญิงอภัยพิสุทธิ

์

กระโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๓

เด็กหญิงเกตุกนก จงรัตน์กลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย อินทร์นอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๕

เด็กชายปญจพล สุทธิสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๖

เด็กชายธีระชาติ เรียนไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๗

เด็กชายธราเทพ คำปาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๘

เด็กชายทินกร พลยางนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๖๙

เด็กชายธนรัฐ มะปะโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๐

เด็กชายปฏิภาณ คูณนาเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๑

เด็กชายวศิน หลงนาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๒

เด็กชายถาม์พร เกียหนุนไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๓

เด็กชายสถาพร สุทธิประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็ชรวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๕

เด็กชายนิรุตต์ เทียงเป

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๖

เด็กหญิงกมลชนก แปลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ชินนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๘

เด็กหญิงวริศรา ฤทธิกลาง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๗๙

เด็กหญิงอินทิรา ปทม์ศา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๐

เด็กหญิงกานติมา บุญยัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๑

เด็กหญิงรักษิณา นนทศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๒

เด็กหญิงสุภัชชา จันทีนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๓

เด็กหญิงสุชาดา แสงสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพชรนิล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๕

เด็กชายกฤษฎา กูกขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๖

เด็กชายวิศวัช นิติภัทรกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๗

เด็กชายศิรพงษ์ รักษาชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๘

เด็กชายภัทรพงษ์ สมนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๘๙

เด็กชายฤทธิชัย จอดนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นพระเนาว์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ชาญชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ขยันกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๔

เด็กชายศิวกร พรหมเกษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๕

เด็กชายเอกวัช สืบวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ มารศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๗

เด็กชายชนินทร์ สุกุลำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๘

เด็กชายภูวดล บุญผ่อง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๐๙๙๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เรียงไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๐

เด็กหญิงชฎาภา วันดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๑

เด็กหญิงพิลัยพร พรทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๒

เด็กหญิงมุทิตา ประจิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๓

เด็กหญิงวริศรา พันธุ์สารคาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๔

เด็กหญิงกนิษฐา ปวงสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๕

เด็กหญิงกัลยกร งอยไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๖

เด็กหญิงญาณิศา นรเชษฐกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๗

เด็กหญิงปริญญาพร บรรดาศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๘

เด็กหญิงปุณณฎา น่าเอ็นดู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๐๙

เด็กหญิงชลธิชา ใช้กระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๐

เด็กหญิงลลนา สุวรรณบุตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๑

เด็กหญิงลลิตา สุวรรณบุตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๒ เด็กหญิงศรีสกุลกาญจน์
เจิมแหล่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๓

เด็กหญิงมัณฑิกา วันงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๔

เด็กหญิงวรัญญา คณะมะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๕

เด็กหญิงวิภาดา คล้ายมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๖

เด็กหญิงธนิตา โพยนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๗

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ อาภรณ์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๑๙

เด็กหญิงญดาพร ชอบการไร่
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ใจช่วง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๑

เด็กชายชวลิต เจ๊กนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๒

เด็กชายดนุเดช ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๓

เด็กชายเกรียงไกร แบบอย่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๔

เด็กชายจักรพันธ์ ฤทธิพิษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๕

เด็กชายวัชรพงศ์ วันตุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ จุทะสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๗

เด็กชายคชฤทธิ

์

ปติวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๘

เด็กชายณัฐพนธ์ โพธิขาว

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๒๙

เด็กชายธนกฤต ห่อศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ สำราญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๑

เด็กชายศุภณัฐ พรมนำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพยนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๓

เด็กชายชินกฤต สุขสะอาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๔

เด็กชายอัครชัย ชัยราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เทิงไธสง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๗

เด็กชายพงศธร พลดงนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๘

เด็กชายสุรชาต ปคตาระโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๓๙

เด็กชายพชร เสริมพิมาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๐

เด็กหญิงกนกพร นุเคราะห์กัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๑

เด็กหญิงจิรัชยา รูปงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๒

เด็กหญิงทิฆัมพร มีทรัพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล เพชรกำเนิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๔

เด็กหญิงวัชราวลี เบียดนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๕

เด็กหญิงอารียา บุบผาสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๖

เด็กหญิงพัชรพร ทุมนานอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๗

เด็กหญิงปาลิกา อึงสีคราม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ ฝายเหนือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์ไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๒

เด็กหญิงอรยา สุจิตรประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๓

เด็กหญิงศิริอักษร ฝายจันทึก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๔

เด็กหญิงอินทราณี พินชัยศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๕

เด็กหญิงนันทกานต์ จาดนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี แทนไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๗

เด็กหญิงนลินี พลสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๘

เด็กหญิงกรชวัล ทุลันไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๕๙

เด็กชายจักรพัฒน์ โคตรสมบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๐

เด็กชายธราดล ทิพย์เนตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๑

เด็กชายมงคล ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ช่างเกวียน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๓

เด็กชายเธียรไทย ทองน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิมเทพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เดชโนนสังข์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๖

เด็กชายระพีพัฒน์ พลวิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๗

เด็กชายนภัทร กองทองนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๘

เด็กชายวัชระ ผมพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๖๙

เด็กชายบุญชนิต จันทร์แบน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๐

เด็กชายธีรชาติ พลดงนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จอดนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๒

เด็กชายก่อเกียรติ พลพระราม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองพิจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ภิญโญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๕

เด็กชายไชยพศ กองนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๖

เด็กชายธนนันท์ สงวนนาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๗

เด็กชายธรรมดา จรดล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๘

เด็กชายกษิดิศ ศรีวิไล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๗๙

เด็กชายชนะชล นวลศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๐

เด็กชายธีรธรรม ประจง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๑

เด็กชายพัทธพล ทองกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๒

เด็กชายวรศักดิ

์

นิตุทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์อามาตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๔

เด็กหญิงอรุณฉาย บรรภาษี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๕

เด็กหญิงฐิติพร พลดงนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ วงศ์สวาสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๗

เด็กหญิงแพรพิไล โพธินอก

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๘

เด็กหญิงประภาสิริ ทิงไธสงค์

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๘๙

เด็กหญิงกัลยานี อินไชยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๐

เด็กหญิงชาลิสา เกียนนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๑

เด็กหญิงจิราภา พลดงนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๒

เด็กหญิงอนนทพร เลิศสีดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๓

เด็กหญิงปราณี ยงสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๔

เด็กหญิงอนัญญา ค้อนดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๕

เด็กหญิงอาริยา ภูเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๖

เด็กหญิงธนัชชา การนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๗

เด็กหญิงยลรดา อ้อมนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๘

เด็กหญิงภัทราภา ประทุมไข
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๐๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา กังขอนนอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย หนองคึม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๐

เด็กชายสุชิน ศิริรวง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๑

เด็กชายยุทธภูมิ แทนรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๒

เด็กชายอนันดา เดือนใส
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๓

นางสาวจันทร์นภา ลมูลนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขามโนนวัด
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๕

เด็กหญิงเสวลักษณ์ กลีบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๖

เด็กชายต่อตระกูล บุญอนันต์ติกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๘

เด็กชายอภิชาต ลาดนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๐๙

เด็กชายรชต ชุมตรีนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๐

เด็กชายปฏิภาณ ลาดนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๑

เด็กชายนครินทร์ เจริญรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๒

เด็กชายสุธิวัตร มาลัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชุมตรีนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๔

เด็กหญิงจิณัฐตา จิตรกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

แทนรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๖

เด็กชายภาคิน วงศ์คเชนทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๗

เด็กชายนะพีพัฒน์ ศิลาจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๘

เด็กชายศรคีรี ขลิบเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๑๙

เด็กชายวันเฉลิม ปะมะคัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๐

เด็กชายเอกภพ โปมินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๑

เด็กหญิงอารียา บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

เกียรตินอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๓

เด็กหญิงขนิษฐา บุญจันทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๔

เด็กหญิงสุจิรา ทองคนทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ แสงจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๖

เด็กหญิงปวีณา จอดนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๗

นางสาวสุดารัตน์ กาญจนลักษณ์
๑๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๘

นายอำนาจ ไชยพารา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๒๙

เด็กชายจุลจักร มันคง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๔ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๐

เด็กชายธัญญาวุฒิ คำยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๑

เด็กชายวัชรบัญชร วอสีหะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

หาญโงน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๓

เด็กชายณัฐวุติ นามวันสา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงจันทโคด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๕

เด็กชายกฤษณะ ดวงเวียงคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๖

เด็กชายพชรพล หาวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๗

เด็กหญิงทิพยดา วิชาญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๘

เด็กหญิงชนัญญา แย้มลอย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๓๙

เด็กหญิงชลฤดี วงษาเทียม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๐

เด็กหญิงภาสินี แสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๑

เด็กหญิงสิรินทรา คุกสร้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๒

เด็กหญิงชุติยา มณีทัพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๓

เด็กหญิงสุวิมล ขำดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๔

นางสาวประภัสสร กวดนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๕

นางสาวสุกัญญา กวดนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๖

นางสาวสุภาพร โคตรหนองปง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๗

นางสาวสุวนันท์ จันทะคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๘

นางสาวสุภัสสร บุญถึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๔๙

นางสาววาสนา เกาวิจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๐

เด็กชายรัฐเขต์ ศิลาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๑

เด็กหญิงราทา พานทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เซ็นปกธงชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๓

เด็กหญิงรัตนวรรณ แจ้งไพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๔

เด็กหญิงกาญฐิมา กวดนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๕

เด็กหญิงอิศรา พุ่มพวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๖

เด็กชายสุภกิณห์ หมันการ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๗

เด็กชายธนิต สงนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๘

เด็กชายธนาพร จันทร์ศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๕๙

เด็กชายบูรพา กวดนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๐

เด็กชายรังสิมันต์ สุขจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๑

เด็กชายปกรณ์ สมสวย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๒

เด็กชายธวัชชัย พลโดด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๓

เด็กชายภัคพล เกษนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๔

เด็กชายเกริกพล เพิมพูลสีมา

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาเฮ้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ใจคำวัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๗

เด็กชายชวลิต ชาวสวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๘

เด็กหญิงจิราพร มุ่งมันกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ เลิกนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๐

เด็กหญิงอริสสา กรึกกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ รูปสะอาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๒

เด็กชายอมรเทพ สืบสุนทร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๓

เด็กชายธนากร สายนำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๕

เด็กหญิงผกามาศ เชือมชุมพล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา มัคค์รมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๗

เด็กหญิงกันยรัตน์ นาดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๘

เด็กหญิงรชาวดี เกตุขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๗๙

เด็กชายพงศภัค ปฏิโยเก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาเหนือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๑

เด็กชายรพีภัทร์ นาอุดม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๒

เด็กชายจิรภาส ชาวสวน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๓

เด็กชายธัญพิศิษฐ์ นวลศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา นัดทะยาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๕

เด็กหญิงกมลชนก ปราบนอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๖

เด็กหญิงสุนันทา เครืองทิพย์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๗

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สภัทโรบล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๘

เด็กชายพานทอง เผือกนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๘๙

เด็กชายธรรมเชษฐ์ ชมรุ่ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๐

เด็กหญิงรุจิรา เลิกนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๑

เด็กชายจักรกริช สุขพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๒

เด็กชายอมรเทพ วงงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๓

เด็กชายณภัทร หลวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๔

เด็กชายอภิชาติ สิงนาค

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๕

เด็กหญิงวริศรา ห้าวหาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๖

เด็กชายครรชิต ศรีพัว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ชาลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๘

เด็กชายพงศกร คุณแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๑๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ลครพล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๐

เด็กชายวรัญู ปะวะภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๑

เด็กชายวีระยุท สาสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

รักธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

สวัสดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๔

เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรปญญา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๕

เด็กหญิงฐานิษดา กองแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา คะเนนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๗

เด็กหญิงวรรณิศา กิตติกาขจร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๘

เด็กหญิงยลทิชา ปะนิทานัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๐๙

เด็กหญิงลักษิกา บุญประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๐

เด็กหญิงวรรณิษา ศรีดากุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๑

เด็กหญิงอินทิรา พิรักษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๒

เด็กหญิงวิภาดา สร้อยสะวะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๓

เด็กหญิงสุประวีณ์ ธรรมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

อินธิราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๕

เด็กชายณภัทร บทนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๖

เด็กชายขวัญชัย ธรรมลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๗

เด็กชายจักรพล อันทะโย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๘

เด็กชายคมกฤษณ์ สาสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๑๙

เด็กชายวนศักดิ

์

พันธะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๐

เด็กชายสถาพร ลาชาสมบัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์อ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ หมันกิจ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๓

เด็กชายอนุลักษณ์ จงเทพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๔

เด็กชายอภิลักษณ์ จันทรงกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๕

เด็กชายอรรถพล ปะสะจะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๖

เด็กหญิงกชนิภา ศรีโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนสะท้าน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๘

เด็กหญิงกิตติวรรณ วันสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๒๙

เด็กหญิงชุตินันท์ บุญแท้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา วงศ์ศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๑

เด็กหญิงนาตยา ปะกังลำภู
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๒

เด็กหญิงนิตยา น้อยโจม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๓

เด็กหญิงแพรพลอย กริงพะไล

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๔

เด็กหญิงวรรณิภา สบายใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา หมันกิจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๖

เด็กหญิงอัญชลี สีมาแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๗

นางรัฐนีย์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๘

นางสาวรุจิรา กังขรนอก
๒๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๓๙

เด็กหญิงปยธิดา ศรีสงคราม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๐

เด็กหญิงปยฉัตร ภูนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๑

เด็กหญิงจิราพร ศรีอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๒

เด็กชายเนตรติพงษ์ เกิดผิวดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๓

เด็กชายอนุรักษ์ อนุอัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๔

เด็กชายภูบดินทร์ คนชาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ ปาปะกัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๖

เด็กชายธนกฤต วงษ์ชาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๗

เด็กชายศรชัย เพียรไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๘

เด็กหญิงชญาดา มูลแก่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๔๙

เด็กหญิงศิริญาพร ปลืมพันธ์

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลยางนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปะนิทานัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๒

เด็กหญิงสุศินา พฤษพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ แพทย์สูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูบัวเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๕

เด็กชายกิตติกร ไชยริปู
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๖

เด็กชายธนิพัท มีใจภักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๗

เด็กหญิงสิริยากร ทานทอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๘

เด็กหญิงกีรติ ประจงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๕๙

เด็กชายภัทณะพงษ์ ใจภักดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

กล้าณรงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๑

เด็กชายธนากร เวชสุวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๒

เด็กชายจิรายุทธ สุพรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๓

เด็กชายอาณัฏฐ์ นามมะท้าว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๔

เด็กหญิงพิยดา อุดมดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๕

เด็กหญิงจิดาภา จันทมูลตรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จักรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๗

เด็กหญิงสุพัตรา บัวพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๘

เด็กชายชนพล ดวงชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๖๙

เด็กชายพีระพงษ์ จันประทัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๐

เด็กหญิงนภัสสร ณีวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๑

เด็กหญิงวิชญาพร วานนท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๒

เด็กหญิงณัฐพร คู่มณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๓

เด็กชายชัยชนะ สุขแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๔

เด็กชายทินกร ภูศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๕

เด็กชายฉัตรดนัย เกณฑ์การ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๖

เด็กหญิงวิษา วงษ์ชาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๗

เด็กชายจิตติชัย บัวสอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๘

เด็กหญิงจิดาภา ชัยชมภู
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๗๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

ผิวผ่อง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ยงยุทธ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๑

เด็กชายอนุกูล จันคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๒

เด็กหญิงอรอุมา วงษ์ชาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๓

เด็กหญิงปวิชญา มาตรนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๔

เด็กหญิงดาหวัน พันโนราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๕

เด็กหญิงเกวลี ดวงจันนี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๖

เด็กหญิงอริศรา แก้วมาลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๗

เด็กชายปยวัช วงค์ซอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๘

เด็กหญิงปริสรา เผือกนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตะวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๐

เด็กชายจักรภัทร สุรพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๑

เด็กชายธนวัต สุขเกษม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวนสายหยุด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๓

เด็กชายธีรวุฒิ บุญตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๔

เด็กชายศิวัฒน์ รัตนศาลาแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๕

เด็กชายอดิศร แสนสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เกษนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยเสนหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๘

นายสุเทพ วรรณสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๒๙๙

นางปริชาติ ขอนค้างพลู
๒๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๐

เด็กชายกิติพงษ์ แก้วสีขาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๑

เด็กชายธีรภัทร แพงคำแหง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๒

เด็กชายดัษศกร บัวมาตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๓

เด็กชายนัทธพงศ์ สายนำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๔

เด็กชายปยะพงศ์ สีคะปสสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๕

เด็กชายทัตพล วรรณสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๖

เด็กชายคิมหัน ศิริคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๗

เด็กชายพลฏกานต์ เดชะบุรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๘

เด็กหญิงพีรดา ครองบุ่งคล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๐๙

เด็กหญิงสุพิชชา อินทพิมพ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๐

เด็กหญิงทัดดาว ยางลาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๑

เด็กหญิงสุมณฑา ชาวด่าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๒

เด็กหญิงอาภาภัทร พรมมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๓

เด็กชายอนุพล ประจญหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๔

เด็กชายอายุทัย ศรีรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๕

เด็กชายธนพงษ์ ตรวจนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ นาเจ๊ก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๗

เด็กหญิงศศิธร สีมิงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๘

เด็กหญิงวันทนาพร แก้วนามวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๑๙

เด็กชายไพรวัลย์ ใสเหลือม

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๐

เด็กชายวีรภัทร อินทะกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๑

เด็กชายกิตตินันท์ สิงห์ลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๒

เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีมิงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สระแก้วตูม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงลูกแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๕

เด็กชายจิรภัทร สุขณะลำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๖

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทะล่าม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง อัมพวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๗

นายจิรวัฒน์ เดือกระโทก

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี ศรีทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๒๙

เด็กหญิงปนไพร ลายนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๐

เด็กชายอธิชา รานอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๑

เด็กชายอนุชิต แสงพรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๒

เด็กชายอัธชิษฐา รานอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๓

เด็กชายนนทกานต์ อุดนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พลหาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๕

เด็กหญิงนราพร นอกบุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนสลวย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ตอนนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๘

เด็กหญิงจารุมน นงค์นอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ รานอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๐ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผลสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๑

นายอนุชา หมันกิจ

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๒

เด็กชายใกล้รุ่ง นนทะคำจันทร์
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๓

เด็กชายธวัชชัย เหลือมสีจันทร์

่

๓๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๔

เด็กชายธีรภัทร ปราบไธสง
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๕

เด็กชายธีรภัทร วันวาน
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ โชตินอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๗

เด็กชายคมสันต์ จำวัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์กลาง
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๔๙

เด็กชายสิงหา ศรีจำนงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๐

เด็กชายอรรถพร ธุระทำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๑

เด็กหญิงรัชนีกร สวนหนองปลิง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๒

เด็กชายจารุเดช ตรวจนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๓

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พลแสน
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๔

เด็กชายภาณุเดช กังสันเทียะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๕

เด็กชายวัชรพล พิกุล
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๖

เด็กชายสุรชาติ ภูมิแกดำ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๗

เด็กชายอภิเดช ช้างนำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๘

เด็กชายอานนท์ สมอไพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๕๙

เด็กชายจตุรวิชญ ดอนหอมตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๐

เด็กชายปรรเมศ วงษ์นอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๑

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ยางคำ
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๒

เด็กหญิงวิภาพร อนุอัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๓

เด็กหญิงณิชาภรณ์ อ่อนสุวรรณ
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๔

เด็กชายพณากร เลาะลาเมาะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำสีทา
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๖

นายประยงพันธ์ ทันใจ
๐๔/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๗

นางสาวสุจิตรา มูลตรีภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๘

นายอดิศักดิ

์

ถูกคะเนย์
๑๘/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๖๙

นายสยมภู พวงปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๐
ว่าทีร้อยตรีหญิงพัชรียา

่

อุทัยสา
๐๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๑

นางสาวนันทิกา เทตะรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ เจือจันทร์
๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๓

เด็กชายธนานัฐ สระแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา รัตนขันแสง
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๕

เด็กหญิงกรพินธุ์ ประเข
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๖

เด็กชายปติชัย ศรีชุม
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๗

เด็กชายพร้อมพันธ์ แกมมณี
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๘

เด็กชายพีรภัทร ตรีภูมิ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๗๙

เด็กชายศิวกร พิเดช
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๐

เด็กชายสิงหนาท ขมโคกกรวด ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขยิม

้

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๒

เด็กหญิงปวีณา ทรัพย์อุดม ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๓

เด็กหญิงชลดา ทรัพย์อุดม
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ วรรณเอียม

่

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสุข
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันทชาติ
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๗

เด็กหญิงจิรนันท์ โหราฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี เทียนมงคล
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๘๙

เด็กหญิงวันวิษา ศรีชะนนท์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๐

เด็กชายเทพทิวา ทองคล้าย
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะลาปดตัง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ หลักตา ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๓

เด็กชายศิววรรษ จันคำ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๔

เด็กชายอภินันท์ บุญยงค์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๕

เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์วิไล
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขสีดา
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๗

นางสาวจีราภา จันทร์เกลียง

้

๒๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๘

เด็กชายศิววุฒิ สีสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๓๙๙

เด็กหญิงพัชรมัย พิษพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๐

เด็กชายกฤษฎา จงฝงกลาง
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธูปเกิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๒

เด็กชายพีระพัฒน์ เชือคำฮด

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๓

เด็กชายภราเดช พรหมจารีย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๔

เด็กหญิงศิรินทรา ชิดนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๕

เด็กหญิงธชพรรณ บุญสาลี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หวังเนากลาง
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ธพร

ร่มกลาง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๘

เด็กชายจีรทีปต์ อยู่เย็น
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๐๙

เด็กชายธเนศ กาญจนกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทเขต
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๑

เด็กชายภานุพงษ์ โชตินอก
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สมกระโจม
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๓

เด็กชายชัยพร รานอก
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์จันทร์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๕

เด็กหญิงมนัสนันต์ ศรีออน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๖

เด็กหญิงเสาวรส โพธินอก

์

๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๗

เด็กหญิงก้องเกียรติ ดาบรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๘

เด็กหญิงไวภพ เกียนงูเหลือม
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๑๙

เด็กชายวรดา อุดนอก
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๐

เด็กชายจันทร์สุดา รานอก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๑

นายประยูร พรหมวิริยกุล
๓๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๒

เด็กหญิงภาคิน โพธิเหลือง

์

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๓

เด็กหญิงสิรภพ กิงนอก

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๔

เด็กหญิงภัทราวดี เจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๕

เด็กชายณัฐฐา โพธิไพโรจน์

์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๖

เด็กชายสุนิตา พลโคตษ์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๗

เด็กชายนพวรรณ กว้างนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๘

เด็กชายสลิลรัตน์ แสนกลาง
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๒๙

เด็กชายธราทร บำรุงนา
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๐

เด็กชายไผท รานอก
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๑

เด็กหญิงอภิสิทธิ

์

เวียนนอก
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๒

เด็กหญิงธีระพงษ์ ดาวโคกสูง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๓

เด็กหญิงทิชานันท์ ทรงบัณฑิต
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๔

เด็กชายเอกพจน์ บุญแก้ว
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๕

เด็กชายเจษฎา ถานอก
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๖

เด็กชายพายุ ทานอก
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๗

เด็กชายธนพล งดสันเทียะ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๘

เด็กหญิงวิลัยวรรณ จันปญญา
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๓๙

เด็กหญิงมานิตา นาถำทอง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๐

เด็กชายกฤติพงศ์ สีธุรี
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๑

เด็กชายพรรธณา หาญนอก ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๒

เด็กหญิงศิรินภา ทานอก
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๓

เด็กหญิงชลธิชา คำทะเนตร
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๔

เด็กหญิงวราลี สีผาง
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๕

เด็กหญิงดวงนภา สีตุ้ยเลิง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๖

เด็กหญิงศิรประภา กวดนอก ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๗

เด็กหญิงปญญารัตน์ รัตนชัย ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๘

เด็กหญิงสุชาดา เพียนอก
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรประไพ
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๐

เด็กชายกฤษดา เลือดไทย ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ ศรแผลง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๒

เด็กหญิงพัชรพร บัวพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๓

เด็กหญิงวรรณคณิศร ล้อมกลาง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๔

เด็กชายจิรภาส ชาญนอก ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๕

เด็กชายอนุพงษ์ นิยมพันธ์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ปานประเสริฐ
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หาญนอก
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เชิญกลาง
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๕๙

เด็กชายภานุพงศ์ ถานอก
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๐

เด็กชายพีรพล ศรีสมศักดิ

์

๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๑

เด็กชายวงศพัทธ์ กระจัดกลาง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๒

เด็กชายปุริศ แถมจำรัส
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๓

เด็กชายรัชพล หงค์นอก
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๔

เด็กหญิงญาณิศา เพียนอก ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๖

เด็กหญิงวริศรา หวังกว้างกลาง ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๗

เด็กหญิงกัณฐิชา ทานอก
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๘

เด็กหญิงวัชรีพร หาญนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ระหาญนอก ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๐

เด็กหญิงวันวิสา ยอสันเทียะ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๑

เด็กชายภานุเดช เทศนอก
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธินอก

์

๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๓

เด็กชายสุรเดช กุลนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๔

เด็กชายวชิรพล เภาขุนทด
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๕

เด็กชายเบญจกิจ ประกิคะ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๖

เด็กชายพงศกร พินนอก
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๗

เด็กหญิงอลิษา ถานอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เศษเพ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๗๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ หาริกัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๐

เด็กหญิงนัฐริชา วอนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทานอก
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๒

เด็กหญิงประภานันท์ สบายใจ
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฐพงษ์ รานอก
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๔

เด็กชายธีรวัฒิ โพธินอก

์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๕

เด็กหญิงชามัญดา ยิงบุรุษ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๖

เด็กชายฤกษ์ชัย เลิกชัยภูมิ
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๗

เด็กชายบดินทร์ ภารสถิตย์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๘

เด็กชายวงศธร ผลจันทร์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๘๙

เด็กชายกิตติธัช สิงท้วม ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๐

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย เผ่าเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๑

เด็กชายจิรายุ ผาสุก ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมพรรณา
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๓

เด็กชายติณณภพ แจ้งไพร
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๔

เด็กชายศรชัย โปร่งสันเทียะ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระหาญนอก
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๖

เด็กหญิงนิภาพร โพธินอก

์

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๗

เด็กหญิงพิจิตรา อาญาเมือง
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๘

เด็กหญิงนุชรินทร์ พึงวงษ์

่

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๔๙๙

เด็กหญิงสุณิสา มีเค้า
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๐

เด็กหญิงวันศิริ ปนกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๑

เด็กหญิงวรัทยา แสไพศาล
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๒

เด็กหญิงณัฐนปภา ศรีสังข์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๓

เด็กชายปฎิภาณ เหมหงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๔

เด็กหญิงกนกกานต์ วงษ์วิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๕

เด็กชายธนัชฌา ชามัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๖

เด็กชายธนพัชร์ ศรีสงข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๗

เด็กหญิงณัชชยา อุดมนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๘

เด็กหญิงพรธิดา เลขนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๐๙

นางสาวภัทรจิตร ภัทรบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๐

นายอำนาจ นาดี
๒๖/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๑

นางณัชฐพร ทองอินทร์
๑๒/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๒

เด็กชายรัชวุธ รานอก
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๓

เด็กชายพิทักษ์ พัวพัฒนพงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ จีนนาสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๕

เด็กชายศรณรงค์ หวังฟงกลาง
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๖

เด็กชายกรวิชญ์ กองสังข์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๗

เด็กชายศิวัช ชาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธินอก

์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๑๙

เด็กหญิงมาริสา ถือความชือ

้

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดาดพุฒชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ เอือนกำปง

้

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธินอก

์

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๓

เด็กหญิงรุจิรา พะนิรัมย์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๔

เด็กชายศรัทธนิตน์ พัวพัฒนพงศ์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๕

เด็กชายศกุนต์ ทะนากลาง
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๖

เด็กชายอธินันท์ ทะนากลาง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๗

เด็กหญิงประภาสินี หวังเสียวกลาง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๘

เด็กหญิงศศิประภา แก้วมี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๒๙

เด็กหญิงภัทราวดี โพธินอก

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๐

เด็กหญิงเกตุมณี ศรีทอง
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๑

เด็กชายณรงค์ชัย โพธินอก

์

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๒

เด็กชายนภดล เทพเกาะ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๓

เด็กชายศรัญู ข้องนอก ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๔

เด็กชายธีรเดช ชอบมาก
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๕

เด็กชายวิทวัส ศิรินอก
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๖

เด็กหญิงวิชชุลดา จิตรนอก
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๗

เด็กหญิงนฤมล ลังด่านจาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๘

เด็กหญิงกฤติยา ทะนากลาง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๓๙

เด็กชายทนงศ์ศ้กดิ

์

พิชัยศรี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๐

เด็กหญิงญาณิศา หาญนอก
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๑

เด็กชายรัฐนันท์ โห้เพชร
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๒

เด็กชายกฤษณะ ร่มกลาง
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๓

เด็กชายคุณวุฒิ ก่องนอก
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๔

เด็กชายพิสิษฐ์ โพธินอก

์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๕

เด็กชายเพชรทวี นิลสง่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๖

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฐทริกา เหลือมกลาง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๘

เด็กหญิงปณิตา คล่องจิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๔๙

เด็กหญิงพิชญา ประเขียว ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๐

เด็กหญิงไพลิน วาไชยศรี
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองนอก ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๒

เด็กชายภัทรินทร์ สินนอก
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๓

เด็กชายพีรพล แจ้งไพร
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๔

เด็กชายพีรดนย์ โนนทะปะ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๕

เด็กหญิงสุนารี มาลี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ข้อนอก
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าจันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๘

เด็กชายปรัญชัย พันทะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๕๙

เด็กชายมนัส มณีเนตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๐

เด็กหญิงกานต์ธิมา ลองสันเทียะ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๑

เด็กชายวรเมธ นิตย์ใหม่
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๒

นายบุญสืบ กว้างนอก ๒๐/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๓

เด็กชายชยพัทธ์ เวฬุวณารักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๔

เด็กชายธนธรณ์ อาพัดนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๕

เด็กชายสนธิยา เกยสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๖

เด็กหญิงมนัญญา น้อยระแหง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๗

เด็กหญิงวราพร สืบสุนทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา ชนภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๖๙

เด็กชายกรณ์ดนัย เติมศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๐

เด็กชายทักษ์ดนัย สินโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๒

เด็กชายพงศ์ศิริ นึกชัยภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา จันขะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๔

เด็กชายพีระวัฒน์ กำศร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๕

เด็กหญิงจีรนันทท์ รับขวัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช สังวิบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ อ้อมกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ชูศรีทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๗๙

เด็กหญิงสุภาดา สินฉลอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๐

เด็กหญิงอรสินี มาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๑

เด็กชายจิรครินทร์ กิงนอก

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ตากิมนอก

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๓

เด็กชายธวัชชัย ยอสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๔

เด็กชายพิชิตชัย แสงใสแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๕

เด็กชายภูเบศ รานอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๖

เด็กชายสิรภพ พูนพัฒนาพันธุ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๗

เด็กหญิงกชกร ชามัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๘

เด็กหญิงกัญจน์อมล เก่งนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๘๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ เทศนอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๐

เด็กหญิงฐิติวรดา กวดนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๑

เด็กหญิงณัฐพร ร่าเริง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๒

เด็กหญิงธีรกานต์ กลอนจันอัด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์ภิรมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๔

เด็กหญิงเนตรทราย เกลียงหอม

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๕

เด็กหญิงประกายแก้ว
เกียดกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๖

เด็กหญิงปรีญารัตน์ โกสุม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๗

เด็กหญิงพาฝน ผงนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๘

เด็กหญิงศศิมา ทาหาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๕๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพียนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๐
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ลายนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๑

นายชูเกียรติ เกษมสุข
๑๖/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๒

นางขวัญตา เกษมสุข
๑๖/๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แมดพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๔

เด็กหญิงจตุพร เสาร์สายออ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๕

เด็กหญิงพิมสุดา ดียางหวาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๖

เด็กชายสหรัฐ มาคำรอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๗

เด็กชายธนากร รานอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๘

เด็กชายธนาทิป ศรีนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๐๙

เด็กชายเอกพล พรานไพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๐

เด็กชายขจรวิทร์ แม็กซ เวบบ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๑

เด็กชายพิเชษฐ จบศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๒

เด็กชายจิรพัฒน์ กิจสะกะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ โชติโคกสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๔

เด็กชายธนกร คำพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๕

เด็กชายไรวินทร์ ปอมไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๖

เด็กชายอธิบดี สุขเกษม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๗

เด็กหญิงลลิตา ปตถานะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา ทองโส
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๑๙

เด็กหญิงธันว์รวี การบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๐

เด็กหญิงสุมิตา คำพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๑

เด็กหญิงสิริยากร เคล้าเคลือ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๒

เด็กหญิงอธิชา บรรเทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๔

เด็กหญิงสุปราณี แสนกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๕

เด็กหญิงกนกรดา ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๖

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ภิรมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๗

เด็กชายกรวิชญ์ สร้อยนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๘

เด็กชายกฤษฎี เภตรายนต์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๒๙

เด็กชายกลวัชร ประวันจะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๑

เด็กหญิงกัญญาพร สำเภาทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๓

เด็กหญิงกันต์กมล กลอนโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๔

เด็กชายกิตติกูลณ์ กัลยาบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๕

เด็กหญิงกิตติพร เกษมศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ สารนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กล้าฉุน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วไตรรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๓๙

เด็กหญิงกิงฟา

่

ทองภู
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๐

เด็กหญิงคฑามาส สีหะบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๑

เด็กหญิงงามสิริ ใหม่คามิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๒

เด็กชายจักรินทร์ ฤทธิมนตรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๔

เด็กหญิงจิรัชยาพร กมลภพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๕

เด็กชายจิราพัชร อิติบุตรตา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๖

เด็กชายชนานันท์ พงศกร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๗

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ตะวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๘

เด็กชายชัยชนะ ผาผุย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๔๙

เด็กชายชัยพิสิทธิ

์

สุวิทชาญวรกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๐

เด็กหญิงญาธิป บุญโรจน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๑

เด็กหญิงฐานิตา กันพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แดนสีแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองภูบาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๔

เด็กชายณัฏฐนันท์ แดนสีแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๕

เด็กหญิงณัฐจยา ดงปดถา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ วัฒนปญจสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๗

เด็กชายณัฐพล บุญเอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๘

เด็กชายณัฐภาส มเหศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๕๙

เด็กหญิงณิชากร ปะวะโพตะโก
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๐

เด็กหญิงณิชาพร ไพราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๑

เด็กหญิงดากานดา ถุนนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๒

เด็กหญิงทรรศน์อร ทองดีนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๓

เด็กหญิงทิพญาดา ฤทธิวิชัย

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๔

เด็กชายธนกร เอวะเม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๕

เด็กชายธนภัทร พรมมาฎร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๖

เด็กชายธนภัทร ภูแหวน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทบแก่น
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมศรี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๖๙

เด็กชายธนวุฒิ พันธ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๐

เด็กชายธนศักดิ

์

ธรรมมานอก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๑

เด็กชายธนสิทธิ

์

พัดทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๒

เด็กชายธนากร พุทธา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๓

เด็กชายธนาดล เชิญกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๔

เด็กหญิงธัญสิริ ช่างปรุ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๕

เด็กชายธาดา ขันธ์เครือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๖

เด็กชายธาวิน ศรีหาทน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๗

เด็กหญิงธีนิดา มุ่งยอดกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๘

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ อุผำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๐

เด็กชายธีรเทพ พิชัยช่วง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๑

เด็กชายนภัสกร พระไตรยะ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๒

เด็กหญิงนริศรา ชินสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๓

เด็กชายนวพล นราพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๔

เด็กหญิงนิชาดา ไชยแหม่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๕

เด็กชายนิติศักดิ

์

เกิดศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๖

เด็กหญิงนำอิง คนเพียร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๗

เด็กหญิงบุษบา สมสอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๘

เด็กชายปฏิวัติ พรมกัณฑ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๘๙

เด็กชายปรัชญาวี นามไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๐

เด็กหญิงปรีญาวัย ถึงกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๑

เด็กหญิงปวรวรรณ กุลอุปฮาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สีแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๓

เด็กชายปยะ พลหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๔

เด็กชายพงษ์พิชญ์ พงษ์พันนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๕

เด็กหญิงพฤกษาชาติ กำเนิดศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๖

เด็กชายพอเพียง ทองดี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๗

เด็กชายพัชรพล ประพาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ตรวจสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๖๙๙

เด็กหญิงพัณณิตา ปองเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มะลัยไทยสงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๑

เด็กหญิงพิชชาพร เสนารักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๒

เด็กหญิงพิชชาภา การเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๓

เด็กหญิงพิมพิกา ทีนำคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ โพธิมี

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๖

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ภูลายยาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๗

เด็กชายพิริยกร บริบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๘

เด็กหญิงภัทรสิริ สมานมิตร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๐๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๐

เด็กชายภากร ปนสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๑

เด็กชายภาคภูมิ กลินพิมล

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๒

เด็กชายภาสวุฒิ บัวภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๓

เด็กชายภูดิศ ขาวพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๔

เด็กหญิงภูตะวัน ตันตระกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๕

เด็กหญิงมนัญญา ปะวะเค
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เส็งหนองแบน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๗

เด็กหญิงมหัศจรรย์ พันธ์วิริยะกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๘

เด็กชายมังกร งามยิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๑๙

เด็กชายรชตะ ศิริสาขา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิณเจริญพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๑
เด็กหญิงรัชชนันท์ภรณ์

สิงขรอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๒

เด็กหญิงรัชนก สุดทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๓

เด็กชายรามิล อันสนธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๔

เด็กหญิงรูบีแอนนา ไฮด์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๕

เด็กหญิงลัดดาพร เลือยสูงเนิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๖

เด็กชายวณิชชา ยิงมีดี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรียางนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๘

เด็กชายวัชรพงค์ สุขภิรมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๒๙

เด็กหญิงวิภาวดี คงเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๐

เด็กหญิงวิภาวินี เพียรแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๑

เด็กหญิงศศิประภา ทาไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๒

เด็กหญิงศศิประภา เครือแวงมน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๓

เด็กหญิงศศิพร เขียวเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๔

เด็กหญิงศิรินทรา ทาไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ นิลชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๖

เด็กชายศุภกิจ ชมพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๗

เด็กหญิงสริษา จารนัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๘

เด็กชายสัญชัย อุปมานะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๓๙

เด็กชายสายปาน ทินปาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๐

เด็กชายสิรภัทร หอมทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๑

เด็กชายสิรายุทธ เหมือนสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๒

เด็กหญิงสิรินดา น้อมระวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๓

เด็กหญิงสุกันยา ศรีวิชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๔

เด็กหญิงสุธาสินี น้อมเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๕

เด็กชายสุภัทร พุ่มพวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีศักดินอก

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๗

เด็กหญิงสโรชา จำปาหล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๘

เด็กชายอดิเทพ โหศีลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๔๙

เด็กหญิงอติกานต์ บุญสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ดมมณีกรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๑

เด็กหญิงอรปรียา บุญทันเสน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๒

เด็กหญิงอรวรินทร์ พระโยโค
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา แพงจ่อย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ ภาคใหม่
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๕

เด็กหญิงอาริยา ชัยเสนหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยแหม่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๗

เด็กหญิงอินทริดา ดวงสำราญจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๘

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ แซกรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๕๙

เด็กชายอุภัยภัทธ์ ก่อกุล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๐

เด็กหญิงอุษามณี พิศนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๒

เด็กหญิงเกศินี การงาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๓

เด็กชายเจษฎา บุญสร้าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๔

เด็กชายเจษฎา รักชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๕

เด็กชายเจษฎา วงษ์ทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๖

เด็กชายเมธาทัศ เชือชม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๗

เด็กหญิงเมธาวี ยุระยาตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๘

เด็กหญิงเมษยารัศมิ

์

พลยางนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๖๙

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองดีนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๐

เด็กหญิงเสาวภา นวลสีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๑

เด็กชายเหมวัต อัฐสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๒

เด็กชายโชติเทพ ชลเทพ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๓

เด็กชายกนกพงษ์ นาใจแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โกงกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๕

เด็กชายกรรชัย เสถียรปญญาธร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ บรรดาศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เตือนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๘

เด็กหญิงกฤติยาณี พันธ์วิริยากุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๗๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพ็งสระเกษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๐

เด็กชายกฤษกร ก่อสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๑

เด็กชายกันตพงค์ พิมลนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๒

เด็กชายกิตติคุณ สุขเพิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉวียงหงส์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปะวะเค
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๕

เด็กหญิงกุสุมา ประวะเข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๖

เด็กชายก้องภัคหาญ สารนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา ถันพลกรัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๘

เด็กชายจักรกฤต จันภิรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๘๙

เด็กชายจักรินทร์ เถียนนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๐

เด็กชายจิตรเทพ
พิพัฒน์สิทธิไพศาล

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ตะนาถไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

มาสเหียน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๓

เด็กหญิงจิราภา เขียวจา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ มาตรนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๕

เด็กชายชคัทพล ประวรณา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๖

เด็กชายชนนัส สายานุรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ วันหากิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๘

เด็กหญิงชลดา มุ่งย่อมกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๗๙๙

เด็กหญิงชลธิชา กุลวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๐

เด็กหญิงชลธิชา ประจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ หยวกฉิมพลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๒

เด็กหญิงชิตชนก หมันกิจ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๓

เด็กชายชิติพัทธ์ นาดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๔

เด็กชายชินกฤต จินารักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๕

เด็กหญิงณัชฎากรณ์ เพ็งผาลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมดีมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๗

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา บุรีมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขันทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๐๙

เด็กหญิงณัฐชยาพร แสนภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีมหรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เพชรสว่างงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๒

เด็กหญิงนำฝน กิงคำ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๓

เด็กชายปฏิมากรณ์ ครองสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๔

เด็กหญิงปนัสยา สูหา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๕

เด็กชายพงศกร นานคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๖

เด็กชายมงคล จินดาขันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๗

เด็กชายรฐนนท์ ต่อสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สีกลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๑๙

เด็กชายวรรณพงษ์ มิงแม้น

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๐

เด็กชายวัชรพงษ์ สีแสงนันท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๑

เด็กชายวิชยากร มาปะเม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล ภู่อารีย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๓

เด็กชายศักดินันท์ ใยบัว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๔

เด็กหญิงศิรินภาพร พันกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จิตรกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๖

เด็กหญิงสุพิชชา เทียบธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๗

เด็กหญิงสุพิณพร พลเมืองดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๘

เด็กชายอนุชิต หลวงพินิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประเสริฐพลกรัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๐

เด็กหญิงอรอุมา พลเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๑

เด็กชายอลงกรณ์ ประจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๒

เด็กชายอัครพนธ์ สมดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๓

เด็กหญิงอาริษา คลังอาวุธ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๔

เด็กชายอิทธิพลางกูล บุพบุญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๕

เด็กหญิงเกสรา เกียงมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๖

เด็กชายเขตโสภณ แรงใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๗

เด็กหญิงโสภิตา ศรีปจฉิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๘

เด็กหญิงกนกกร ประแดงปุย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๓๙

เด็กหญิงกนกพร ลดาสมพิสัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มะณียศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ออกช่อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๒

เด็กชายกฤตภาส หินสิลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๓

เด็กชายกฤษฎา ผาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เย็นกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๕

เด็กชายจักรพงศ์ อภิรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขเอือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๗

เด็กหญิงจิตราภา มณีทิพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๘

เด็กชายจิรพงษ์ แพนไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ไปบน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๐

เด็กหญิงณญาดา คงจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๑

เด็กชายณฐพนธ์ สีริด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตุงคะศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๓

เด็กชายณัฐภัทร มณีทัพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๔

เด็กชายณัฐรัตน์ นามตะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๕

เด็กชายณัฐเมศร์ กิตติพรวรธันยา
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๖

เด็กหญิงณิชกานต์ อยู่สูง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๗

เด็กชายต้นแบบ ทองกลอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปะวะโข
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๕๙

เด็กชายธนกร อุทัยสะวัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๐

เด็กชายธนกฤต สวนโคกกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๑

เด็กชายธนกฤต เพียรชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๒

เด็กชายธนชาติ สาระอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๓

เด็กชายธนธรณ์ จันทรปรีชายุทธ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๔

เด็กชายธนากร ทองนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๕

เด็กหญิงธนาภา บัวเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๖

เด็กชายธนาวัฒน์ อาจจุฬา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทะสุนทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๘

เด็กชายธีรนาถ ชูชนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๖๙

เด็กชายธีรภัทร งามปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๐

เด็กหญิงธีรยา นารีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

เจิมกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๒

เด็กชายปติภัทร ปยะจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๓

เด็กหญิงปยนาถ จำปามูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๔

เด็กหญิงปยาพัชร พองพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๕

เด็กชายพรเทพ เกตุนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ มหาสะหวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๗

เด็กหญิงพิราวรรณ ภูพนาแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๘

เด็กหญิงภควฎี ชนะชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา สีม่วง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๐

เด็กชายภัทรพงศ์ เจริญสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี โตใต้
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๓

เด็กหญิงมยุรฉัตร เรืองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๔

เด็กหญิงรวงข้าว ปาปะแพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ จันคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๖

เด็กหญิงรินทร์ฤดี ไพราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๗

เด็กชายฤทธี พกขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๘

เด็กหญิงลลิดา ชิดนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๘๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทัศนพงศ์ไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๐

เด็กหญิงวรรณิสา ดอกไม้
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๑

เด็กหญิงวรรษมน สายะสนธิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๒

เด็กหญิงวรัมพร แสนมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๓

เด็กชายวายุภัทร กลินบุญ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๔

เด็กหญิงวิมลภรณ์ ละครชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ ยิงปญญา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๖

เด็กชายวีรภาพ ทุ่มนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๗

เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์เก่า
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๘

เด็กชายศรนรินทร์ พืชสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๘๙๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ คงประฐา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๐

เด็กหญิงศิญาณี จอดนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๑

เด็กหญิงศิริกัลยา คิดเห็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๒

เด็กชายศุภพัฒน์ เชตุใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๓

เด็กหญิงสมสุดา หงษ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๔

เด็กหญิงสิริวรรณ แก้วไพฑูรย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๕

เด็กหญิงสุธารัตน์ ปดทุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๖

เด็กหญิงสุภางค์รัตน์ สูงดำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูแก้วนอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๘

เด็กหญิงอธิติญา สร้อยสะวะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๐๙

เด็กหญิงอภิชญา ภู่ระหงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๐

เด็กหญิงอภิริญาร์ เพ็งนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีทานอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๒

เด็กชายอรชุน แสนภูมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๓

เด็กหญิงอริศรา พรมแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๔

เด็กหญิงอริศรา สีหาทน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๕

เด็กหญิงอัญชลิกา โมรานอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา ภูศรีฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๗

เด็กชายอาทิตย์ พุ่มเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๘

เด็กชายอิทธิกร พรมสุภาพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๑๙

เด็กหญิงอิศรา สุดาวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ คำผาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๑

เด็กหญิงเก็จมณี ภูสิลิตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๒

เด็กชายเขตต์ วงศ์วิสุทธิศิลป

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๓

เด็กชายเจตริน บุญชาญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๔

เด็กชายเธียรธันวา นาดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๕

เด็กหญิงเบญจพร คิดเห็น
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา ประจง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ นามนวด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๘

เด็กชายโกสิน บัวมาตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๒๙

เด็กหญิงกรีรนันท์ ดงอุทิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๐

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แจ้ชัยภูมิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๑

เด็กชายขวัญชัย แก้วบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ดีแปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๓

เด็กชายณัฐพล กมลภพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๔

เด็กชายณัฐพันธุ์ กล้าหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญชืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๖

เด็กชายตะวัน ขันทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๗

เด็กชายทศวรรษ จันทวิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๘

เด็กหญิงธนัชญาภรณ์
พูนมากนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๓๙

เด็กชายธนากร ศรีจำนงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินทิเสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๑

เด็กหญิงธิติมา แสงสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๒

เด็กหญิงธิมาพร แสงสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๓

เด็กหญิงบุศรา คนรู้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๔

เด็กชายปฏิภาณ ลาสันตุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๕

เด็กหญิงปณิดา ชาวสวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๖

เด็กชายปยะชัย สีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๗

เด็กหญิงพิยดา แสนกล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๘

เด็กชายพีรพงษ์ พิษพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๔๙

เด็กชายภานุมาศ รักษาชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๐

เด็กชายวัชรพล สีแสงนันท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๑

เด็กหญิงวิภาพร บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๒

เด็กหญิงศิรินญา สินาวิสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีด้วง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๔

เด็กหญิงสุวิมล แก้วตำแย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๕

เด็กชายอธิน ยอดจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา สวนหนองปลิง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๗

เด็กหญิงแสงเดือน รางวัลคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๘

เด็กชายกิติกร งวดชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๕๙

เด็กชายก่อพงษ์ ช้างสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๐

เด็กชายธนพัฒน์ ทับทม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๑

เด็กชายธนากร ปะวะเข
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๒

เด็กชายธรรมรักษ์ คมจอหอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โมระพัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๔

เด็กชายพงศธร พันกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๕

เด็กชายพงษ์กมล มิงแม้น

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ศิริเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๗

เด็กชายเมธัส ประจง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๘

เด็กชายณัฐกวี เขียนดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๖๙

เด็กชายธงชัย บุญมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๐

เด็กชายธนุวัฒน์ ศรีวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๑

เด็กหญิงหทัยชนก ขันบุรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๒

เด็กชายวายุ ไตรดงพลอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๓

เด็กชายอานนท์ แสนบุญศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

การถาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เนตรแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๖

เด็กชายเอกรัตน์ มากนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๗

เด็กชายณฐวัฒน์ เงินอร่าม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ งามสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๗๙

เด็กชายทรงพล บุญครัง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๐

เด็กชายธนภัทร พานิชย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๑

เด็กชายเจษฎา ภูมิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๒

เด็กชายสิรภัทร จิตรละม่อม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนาดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ตัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๖

เด็กหญิงชนิดาภา เหลือมพล

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๗

เด็กหญิงสิริวัลย์ พรมจรรย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๘

เด็กหญิงอรุณรัศมี ปานท้าว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๘๙

เด็กหญิงชมพูนุท สายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๐

เด็กหญิงณัฐชา เกรียมไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๑

เด็กหญิงปยะพร ส่งเสริม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๒

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๓

เด็กชายอารัทธ์ บุญนาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๔

เด็กชายวิศวะ วิเศษศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๕

เด็กชายดนุพล เทวรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๖

เด็กหญิงปยวรรณ พลราช
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๗

เด็กหญิงมัดไหม ปจจัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๘

เด็กหญิงมัดหมี

่

ปจจัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๑๙๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วบุปผา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สนามพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๑

เด็กหญิงมลฤทัย วิเชียรนิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๒

เด็กหญิงช่อฟา กาลบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๓

เด็กหญิงกชกร ดวงลิวงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๔

เด็กหญิงเกือกูล

้

ภูพวก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ช่างปลูก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๖

เด็กหญิงศิวนาถ ประสานสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๗

เด็กหญิงกนกพร อังคะศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๘

เด็กหญิงกาญจนา เกวียนนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๐๙

เด็กหญิงชลธิชา ขอเชือมกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๐

เด็กหญิงชลิตา ชืนใจ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ กิงหลักเมือง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๒

เด็กชายธีรเดช กิงหลักเมือง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๓

เด็กชายนนธวัฒน์ ลาบัวสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๔

เด็กชายนันธวัฒน์ ลาบัวสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๕

เด็กหญิงนำฝน รัตนวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๖

เด็กชายปญญา สุโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๗

เด็กชายพงศธร พรดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๘

เด็กหญิงพิลาวรรณ ตรองเงิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๑๙

เด็กชายมนต์ชัย เงินโคกสูง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๐

เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์ภูธรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ สีมาพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๒

เด็กหญิงอรอนงค์ นามมุลตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๓

เด็กชายกิตติคุณ ไชยสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๔

เด็กชายชัยพิทักษ์ พันธ์โยสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๕
เด็กชายประกายเพรช

ไชยคิรินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๖

เด็กชายภูริภัทร พานคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทาไธสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๘

เด็กชายสุทัศน์ มาตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๒๙

เด็กหญิงอภัสรา พลอยขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๐

นางสุนันทา สารนอก
๐๔/๐๖/๒๕๐๙

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๑

นางสาวรัชนู มานะการ

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๒

นายไพฑูรย์ พรมมานอก

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๓

นางสาวสมหวัง พลรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๔

นางสาวมิงขวัญ

่

ขอพรกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๕

นางสาวชาลิสา พลรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๖

นางสาวศิรินารถ อักษรจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๗
นางสาวกาญจนาภรณ์

ตังพงษ์

้

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๘

นายเข็มชาติ พิณเจริญพันธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๓๙

นายพิเชษฐ์ ปติเสรีวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๐

นางสุวรรณ์ พุทธรัษา
๒๐/๑๐/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๑

นายอุทัย สุขประเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๒

เด็กหญิงขณิตสิณี ผุโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จันกระจ่าง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๔

เด็กหญิงญาณิศา เลขนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๕

เด็กชายธนภัทร แสนแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๖

เด็กชายนพดล บัวนาค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กองโฮม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๘

เด็กหญิงปณิตา หมีอยู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๔๙

เด็กชายปริญญา พิมลนอก
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๐

เด็กหญิงปวรรัตน์ เดชพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๑

เด็กหญิงปวริศา การถาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๒

เด็กหญิงปทฐวิการ์ สีทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๓

เด็กหญิงปยดา เสือคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๔

เด็กหญิงวรัญญา บุตรชานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๕

เด็กชายวรโชติ จันปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๖

เด็กชายวิทยา นาชิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๗

เด็กชายวีรภัทร วรรณเดช
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๘

เด็กชายศราวุธ โพยนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๕๙

เด็กชายศุภกิจ เงินขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๐

เด็กชายสุทธินัย นาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๑

เด็กหญิงอรนิภา จันสุริย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๒

เด็กชายธนายุทธ ดีนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๓

เด็กหญิงนันทิดา จันปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๔

เด็กชายภาณุพงษ์ แสงบุญรำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๕

เด็กหญิงมลธิดา แซ่นพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๖

เด็กหญิงสุจิตตรา วันทะมาตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๗

เด็กหญิงอภิรดี ปลูกฝง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วแดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๖๙

เด็กชายเอนกพงศ์ ภูนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๐

เด็กชายจักรินทร์ นนตานอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๑
เด็กชายจักรไกรไตยภพ

รัตนบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๒

เด็กชายธนภัทร โพธิสอน

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๓

เด็กชายนันทวัฒน์ โพยนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๔

เด็กชายภานุวิชญ์ ภูลับ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๕

เด็กชายภูวดล แสนแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๖

เด็กหญิงสุปรียา กองทุ่งมน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๗

เด็กชายเตวิชญ์ สืบมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๘

เด็กชายนิติพล สียางนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๗๙

เด็กชายสิรภพ นาดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๐

เด็กชายโยธิน นาชิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๑

เด็กชายวีรชัย ถมกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๒

เด็กชายสนธยา วันทะมาตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๓

เด็กชายอนุกูล ตุ้ยหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๔

นางสุภาพ พิมพ์ตีข้อ

๑๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๕

เด็กหญิงธิติมา จำปามูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๖

เด็กชายธนากร ดอนกอย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๗

เด็กหญิงอารยา ประสพโชค

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๘

เด็กหญิงภูเพียง ขอเหนียวกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๘๙

เด็กหญิงฐิติญา สาอุตม์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๐

เด็กหญิงมุกมณี มะพุก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๑

เด็กหญิงอรพรรณ ดีแปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ม่วงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๓

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ด้วงชมภู
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๔

เด็กหญิงโยธกา ขอเหนียวกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

โตโพธิกลาง

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๖

เด็กหญิงคาเรน่า วูดเฮด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๗

เด็กชายประดิษฐ์ ช่วยนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๘

เด็กชายสหภพ แข็งกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๐๙๙

เด็กชายชินวัตร ใจศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๐

เด็กหญิงประทานพร ไกรลาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๑

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จันสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีกุตา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๓

เด็กหญิงปภัสสร แฝงด่านกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๔

เด็กหญิงดรุณวรรณ์ คำทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ชินรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๖

เด็กชายมนัส เมืองแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๗

เด็กหญิงวรรณนิภา คู่กระสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๐๙

เด็กหญิงกุลปริยา ทันยะเชียงพิณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๐

เด็กชายจิรพัฒน์ จิตนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๑

เด็กชายฐิติพันธ์ คำทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๒

เด็กชายธวัชชัย แก้วฝายนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๓

เด็กหญิงพัชรีพร สิทธิดา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๔

เด็กชายพีรพงษ์ คู่กระสังข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๕

เด็กชายภควัฒน์ งามเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๖

เด็กหญิงสโรชา คำทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๗

เด็กหญิงกนิษฐา จิวน้อย

๋

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๘

เด็กหญิงจริญาพร หมอรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๑๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ประดิษฐนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๐

เด็กชายทองภู เพ็งพูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ คำภูษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๒

เด็กชายนิภัทร์ สมพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๓

เด็กชายบวรวุฒิ คานกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๔

เด็กหญิงพิริษา นามวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๕

เด็กหญิงวัชรีพร ไอยลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๖

เด็กชายวีระชัย ภูมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๗

เด็กชายศิริวัฒน์ คำภูษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๘

เด็กชายสุภาศิต ดีสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๒๙

เด็กหญิงอรวี โพธิขี

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๐

เด็กชายอัษฎา ก่อชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัตนะศิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๒

เด็กชายพันธ์มี เลิศบุญธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๓

เด็กชายศราวุธ ชุมตรีนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา สมแวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๕

เด็กชายอัศนี บุญเพลิง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๖

เด็กหญิงกชกร แลบัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ เมทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๘

เด็กหญิงจีรพันธ์ อัศดงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๓๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

โลไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๐

เด็กชายศุภนันท์ บุญเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๑

เด็กชายสารินทร์ ลาเกิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๒

เด็กชายวิเชษฐ์ชัย ชิดการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๓

เด็กชายเลิศรัตน์ นามมารดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๔

เด็กชายฐาปกรณ์ เพาพาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์คำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๖

เด็กชายพงศธร บุตรชานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๗

เด็กชายพงศธร สงวนพรรค

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๘

เด็กชายมหาสมุทร นิยะรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๔๙

เด็กหญิงศศิธร ภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๐

เด็กชายหัสดี จัตุกูล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๑

เด็กชายอนุชิต แสงเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๒

เด็กหญิงอรจิรา มูลไชยภูมิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๓

เด็กหญิงเดือนฉาย ผลไม้
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทะโคตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๕

เด็กชายไชยวัฒน์ บุตรขันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๖

เด็กหญิงจันทร์ธิภา บุญทะจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๗

เด็กชายณรงค์ชัย ดาปุย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๘

เด็กหญิงธิชาดา อยู่สบาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๕๙

เด็กชายธีระพล คนรู้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ โฮมภิรมณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา วิรัญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๒

เด็กชายศราวุธ นามโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๓

เด็กหญิงศิราณี จันวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนคูณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จัตุกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๖

เด็กหญิงอรรยพร เอียมผิว

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๗

เด็กหญิงเข็มมนิต คำศรีพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๘

เด็กชายจักรินทร์ พรมสุภาพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๖๙

เด็กหญิงจิราภา โพยนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๐

เด็กหญิงชฎาพร สิงขรอาจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๑

เด็กหญิงตวงรัตน์ พันสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๒

เด็กชายนวัตน์ จันวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๓

เด็กหญิงปนัสยา การบรรจง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๔

เด็กหญิงปรียานุช โคตรสีเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๕

เด็กหญิงปยาภา พร้อมเพรียง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๖

เด็กชายพลกฤต ตังภูมิ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๗

เด็กหญิงมาริสา พงษ์พันนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๘

เด็กชายวงศกร พิลาธร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๗๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์ชาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๐

เด็กหญิงสายธาร นิยะรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี โมนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๒

เด็กชายสิทธิกร เสาร์มัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๔

เด็กชายก้องภพ จันปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๕

เด็กชายชนพัฒณ์ นามหาวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๖

เด็กชายธิติวัฒน์ คนสนิท
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๗

เด็กหญิงมณฑิรา มนัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๘

เด็กหญิงวรางคณา วงษ์ชาลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

โสมสิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๐

เด็กหญิงศศิประภา ดาวกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๑

เด็กหญิงสุวารินทร์ ศิริมนตรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๒

เด็กหญิงอธิชา คำมูลตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๓

เด็กชายอัษฎาพร นามหาวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๔

เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ หยวกวิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะธิปะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๖

เด็กหญิงจันทิมา ปกกาสิเนย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๗

เด็กหญิงจิริตา สีบุดศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๑๙๙

เด็กหญิงชุติมา ชาชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๐

เด็กชายธวัชชัย ลือคำหาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๑

เด็กชายนรบดี พูลศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๒

เด็กชายบวรศักดิ

์

ภูศรีฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๓

เด็กชายพงศธร จำปาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๔

เด็กชายพงษ์ศกรณ์ จันโสภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๕

เด็กหญิงพรนภา ศิริบรรพต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๖

เด็กชายพันธกานต์ มาตรนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๗

เด็กชายพีระพัฒน์ ชุมกว้าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๘

เด็กหญิงรัชดาพร ฉิมนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๐๙

เด็กหญิงวรัญญา แสนสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๐

เด็กหญิงอภิวันท์ แสงวันดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๑

เด็กชายอัครเดช ศิริบรรพต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ ดาวกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เอียมผิว

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๔

เด็กชายเอกพล ชุมกว้าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๕

เด็กชายเอกรัตน์ ข่าขันมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๖

เด็กชายคมกฤษ สำเรียนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๗

เด็กหญิงณีรนุช วังหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๘

เด็กชายทัศนพงษ์ บำรุงภูมิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๑๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสนสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๐

เด็กหญิงพิมยดา พรมจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สีสวนจิต
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๒

เด็กชายภูริภัทร สีดวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๓

เด็กชายรพีภัทร วรรณเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๔

เด็กชายวสันต์ วรรณปะเข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๕

เด็กชายศตวรรษ จันปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๖

เด็กชายเสกสรรค์ ดาปุย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๗

นายนิเทศ ประภาสอน
๒๑/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๘

เด็กหญิงกัลยาณี ปดทุม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๒๙

เด็กชายกิตติภพ เก่าด่านจาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๐

เด็กหญิงธนิดา กองนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๑

เด็กชายธเนศ ทองแท้
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๒

เด็กหญิงนาถลดา ถือสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๓

เด็กหญิงพรชิตา นะสะแทน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๔

เด็กชายภูบดินทร์ พงศ์ฉัตรชนก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๕

เด็กชายราชันย์ บุญประจง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ไม้สันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ กองนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๘

เด็กชายสุธาเวทย์ มณีรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๓๙

เด็กหญิงอินทิรา ตาสาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๐

เด็กหญิงกนกพร เสนนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๑

เด็กชายชัยวัทน์ ศรีนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๒

เด็กหญิงวันวิสา ศรีนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๓

เด็กหญิงสุรีย์พร วงค์มูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๔

เด็กชายกิตติพงศ์ เก่าด่านจาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขอพรกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คำแจ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ อุปาระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๔๙

เด็กชายราเมศร์ ทองแท้
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๖ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญประจง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๑

เด็กหญิงฉัฐริการ์ แสงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๒

เด็กหญิงผกาวัลย์ นานอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ รักสุจริต
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๔

เด็กชายพิรุฬห์ เกษนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กุดขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๖

เด็กหญิงวรรณพร ฝอยสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๗

เด็กหญิงอินทิรา อุดมเดช
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปราบมีชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๕๙

เด็กชายปภาวิชญ์ คลังทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำจันทร์ต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา แสงนิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๒

เด็กหญิงจิราพร ทับที
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

วงศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๔

เด็กชายธนากร ชิดนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๕

เด็กชายธวัชชัย กองทองนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๖

เด็กหญิงพิยดา ลามนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๗

เด็กชายภาณุเดช ดำสนิท
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ กุลโนนแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๖๙

เด็กชายสุรัชฎากรณ์ พิศนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ แทนรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๑

เด็กชายธนากร วิเชียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๒

เด็กชายอุเทน สุนทรสนิท
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๓

เด็กชายคมกริช กระพีนอก

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๔

เด็กหญิงสุภาพร พระพลศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๕

นางสาวพิกุล พันธ์วิริยะกุล
๐๔/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ด่านกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๗

เด็กชายปฏิภาณ ผดุงชน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ ภาวะกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วนนท์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๐

เด็กชายสุรชัช ซุยโพธิน้อย

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๑

เด็กชายเฉลิมชัย ประชุมรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีมาวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๓

เด็กหญิงการเกต อ่อนสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทีทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๕

เด็กชายธฤษณุ ฉัตรธนวรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๖

เด็กหญิงปฏิณญา กองนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรทะนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๘

เด็กหญิงภัทราวดี ไกรลาศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะเล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๐

เด็กชายอดิศร เกตุนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๑

เด็กชายโชติพัฒน์
เพชรพรามพะเนา ๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๒

เด็กชายธีระเดช แสนพลกรัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๓

เด็กหญิงนริศรา จ่าบาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๔

เด็กชายปญญา ศรีอำภัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๕

เด็กชายพลกฤษณ์ ศรีอำภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๖

เด็กหญิงพิชยา ศิริรวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทำมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๘

เด็กชายวายุ วงษ์นอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๒๙๙

เด็กหญิงเกวลิน มาระศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๐

เด็กชายทิวากร นาคมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๑

เด็กหญิงปนทิตา มาระศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๒

เด็กชายพิษณุ บัวงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๓

เด็กชายวีรยุทธ เรียงสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๔

เด็กชายศิริโชค เกตุปาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๕

เด็กหญิงแคทลียา มารศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทเนตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๗

เด็กชายสมเดช วิเศษกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แสพลกรัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาจำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๐

เด็กชายภูษา อรชุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๑

เด็กชายอดิเทพ ทิพพูสังข์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๒

เด็กชายอำพล จันทร์ภิรมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๓

เด็กหญิงเจนจิรา บุญมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ รังสร้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๕

เด็กชายกิตติพล แสพลกรัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๖

เด็กหญิงชไมพร แก้วพวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๗

เด็กชายนวพล นานอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๘

เด็กหญิงนันทิดา วัชระภิรมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๑๙

เด็กหญิงบุญประภา คุ้มขัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๐

เด็กหญิงภาวินี ศรีบุญเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๑

เด็กหญิงวรกานต์ แสงสินธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๒

เด็กชายศราวุธ ทองคนทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๓

เด็กหญิงคันธนีรา เพชรนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๔

เด็กชายธนันชัย อินเรือน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๕

เด็กชายนิติธร การนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ฉิมนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๗

เด็กชายบุญสนอง จัตุกูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๘

เด็กหญิงปริตา ศรีล้วน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๒๙

เด็กหญิงปยฉัตร บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๐

เด็กชายพงศกร สิงห์เหม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๑

เด็กหญิงพัชราภา ชูเชิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๒

เด็กชายพัสกร ฉิมนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๓

เด็กหญิงสุกัลยา อินทร์ศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๔

เด็กหญิงอรพรรณ ยังไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๕

เด็กหญิงเกวลี พิรักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๖

เด็กชายเจ้าพระยา จันทร์ภิรมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ การบรรจง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ การบรรจง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๓๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

นานคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๐

เด็กชายญาณพัฒน์ ชาติบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๑

เด็กชายธนะวัฒน์ เครือแก่นแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๒

เด็กหญิงนรีกุล การนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๓

เด็กหญิงนิชนันท์ ธงภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๔

เด็กหญิงพัชรพร สิงห์เหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๖

เด็กหญิงวนัดดา คิดเห็น
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยนอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๘

เด็กชายศิริเมธา แก้วสุทอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๔๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ กิตย์วงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๐

เด็กหญิงกรรณิกา ลักขษร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๒

เด็กชายจักรพงศ์ เพียรแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๓

เด็กชายณัฐกร สานทาญาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

พุฒพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๕

เด็กชายปฏิพันธ์ เผือแผ่

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๖

เด็กหญิงปยะวรรณ แก้วกัลยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๗

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ มาอยู่นอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๘

เด็กหญิงมนัสชนก แจ้งไพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๕๙

เด็กชายสหรัฐ ศรีสุภัคดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๐

เด็กชายอภิวัฒน์ นาดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉิมนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๒

เด็กหญิงอรวรา ฉิมนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๓

เด็กหญิงภีรญา พันธ์สวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๔

เด็กหญิงวรรณภา ผาสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๕

เด็กหญิงจตุพร จำปาศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๖

เด็กชายอังคาร เชือกุล

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๗

เด็กหญิงโชติรส มานพน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๘

เด็กหญิงสาวิตรี พลพินิจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๖๙

เด็กหญิงช่อเพชร อินทิราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๐

เด็กหญิงจิดาภา เรียงสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๑

เด็กหญิงจิราพร แก้วฉวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๒

เด็กชายสหรัฐ วสุจินดาวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ชาวสวน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๔

เด็กชายคำภีร์ นุเสน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๕

เด็กชายปยเชษฐ์ โคตรสมบัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๖

เด็กชายธรรมนูญ เพ็ชรเล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ อินธิลาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๘

เด็กชายพงศกร หากันได้
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๗๙

เด็กชายกันทรชาติ คำมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๐

เด็กหญิงกมลกาญจน์ หาญกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ โคตรสมบัติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๒

เด็กชายกรกต นุตะไว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรชะดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๔

เด็กหญิงจามจุรีย์ พิราโสภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คันธศร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๖

เด็กหญิงณัฐพร ดีคำไฮ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๗

เด็กชายดนัยฤทธิ

์

นนทฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๘

เด็กหญิงทองอินทร์ ขาวหนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๘๙

เด็กหญิงธัญญ่า สายบัว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๐

เด็กหญิงปนัดดา แก้วศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๑

เด็กชายภูวดล พันจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๒

เด็กหญิงวรัญญา เดชคำภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๓

เด็กหญิงศนิษา คงโนนนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๔

เด็กหญิงอทิตยา พรมปอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๕

เด็กหญิงคนึงนิจ อินทมนต์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๖

เด็กชายจิรพัทธ์ สารีนนท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๗

เด็กหญิงธิดาพร เสียงไพเราะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน ชัยเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๓๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรรัศมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๐

เด็กชายวิศรุต คงเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จอมไพรศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ อินทมนต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๓

เด็กหญิงอารียาพร พรมปอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เฉลยกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๕

เด็กหญิงเพชรดา จิตรกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๖

เด็กชายศุกลวัฒน์ ทองจันดา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๗

เด็กชายมนต์แคน ปานนอก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๘

เด็กหญิงอภิชญา แก้วโสด
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๐๙

เด็กหญิงอังคณา ทาไธสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๐

เด็กชายพิชิตชัย ศิริแวว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๑

เด็กหญิงวันวิสา เทพธีร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มณีสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๓

เด็กหญิงเกวลิน คำโพนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๔

เด็กหญิงกรรณ์ชบุตร ท้าวใจพรมมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๕

เด็กชายกฤษฎา พัดโสดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๖

เด็กหญิงจิตติมา นิมาลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ คำสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์โอสถ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๑๙

เด็กชายตะวัน บุญบรรเทิง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์ธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงเวียน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๒

เด็กหญิงบุษราคัม ใจสมปาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๓

เด็กชายปรมี วังหอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๔

เด็กชายปยะโชค โสละมัด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๕

เด็กชายภควัตต์ ไพศาลวารี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๖

เด็กชายรัชพงษ์ จัดนอก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ฟกโต
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๘

เด็กชายวรายุทธ มนตรีหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๒๙

เด็กชายวิทวัส ลาดสุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๐

เด็กชายสนธยา บุษบา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๑

เด็กชายสมพงษ์ พวงเกาะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ ธรรมราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๓

เด็กชายอภิเดช ผลคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๔

เด็กหญิงอริสรา ธงชาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๕

เด็กหญิงอาริษา อังคะศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๖

เด็กหญิงศรัณยาพร สุโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หวีสาผม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๘

เด็กชายบดินทร์ แสนพิมพา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๓๙

เด็กชายมานะชัย คันที
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๐

เด็กชายเมทนี พรหมเวช
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๑

เด็กชายวัชระ สีคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๒

เด็กชายวีรเสก บัวกอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

วงศ์สูงยาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๔

เด็กหญิงญาดา บุราคร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๕

เด็กหญิงมาลิสา สถิตย์ธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๖

เด็กหญิงวสา เวียงเหล็ก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๗

เด็กหญิงสุนิสา มาวาลย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๘

เด็กชายเปรม ศรีพาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๔๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลาดสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๐

เด็กชายสืบสกุล จันทร์วงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๑

เด็กชายพฤธิวรสิน แช่ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

กระฉอดนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๓

เด็กหญิงดวงวิมล สุดชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๔

เด็กหญิงเกวลิน วรรณา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๕

เด็กชายฤทธิเดช โลกาวี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๖

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ ลุนลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ มาตโพนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๘

เด็กชายอโนชา แสงเดือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๕๙

เด็กชายพิฆเนศ ปะมาคะโม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๐

เด็กหญิงพัชรีพร มาตรวังแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๑

เด็กหญิงปภัสราภรณ์ โนนสงคราม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๒

เด็กหญิงอรปรียา โพละกุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๓

เด็กชายกฤชนันท์ นามวรรณสา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา มารศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๕

เด็กชายนครินทร์ การปลูก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ซือสัตย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๗

เด็กหญิงพัชนิดา ลาดสุวรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๘

เด็กหญิงจันทิมา พรมหญ้าคา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๖๙

เด็กชายพงศกร อภัยโส
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

ขันเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิลนามะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๓

เด็กชายวรวุฒิ ไมยซ์วิสัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ เจริญศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๕

เด็กชายภูนรินทร์ สิมมะราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๖

เด็กชายชนัญชัย แก้วสงวน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แก้วไตรรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ อุ่นเรือน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๗๙

เด็กชายฉัตรชัย แก้วโภคา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๐

เด็กหญิงธนพร บุญประเสริฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีมาพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๒

เด็กหญิงวัชรีพร มัดตะคะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๓

เด็กชายเอกพันธ์ เทพนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๔

เด็กหญิงกฤติยาณี ต้นโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๕

นางวารุณี เค้านาวัง
๑๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๖

นางสาวณัชชา ปอมสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๗

เด็กชายพีระวิชญ์ บัณฑิตเสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๘

เด็กหญิงสุณัฐตา สุวรรณเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๘๙

เด็กหญิงสุมินตรา สุวรรณเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ณะวงวิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๑

เด็กชายเนรมิตร ประวันนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๒

เด็กชายกายสิทธิ

์

นานคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๓

เด็กหญิงกานต์ธีรา ทองเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๔

เด็กชายคฑาวุธ โพธิวัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๕

เด็กชายฐิติโชติ ขำเอนก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๖

เด็กชายปณณธร ภู่มะณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๗

เด็กชายภัทรพล โม้ตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๘

เด็กชายอานัฐ จัญปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๔๙๙

เด็กหญิงกมลชนก จันปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงลูกแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขุนหาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๒

เด็กชายพงศ์ภัสพร ศรีไสล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๓

เด็กหญิงภัทรธิดา อันพิมพ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๔

เด็กชายภูตะวัน โม้ตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๕

เด็กหญิงมัทนา เศวตสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๖

เด็กหญิงวีระนุช ตะวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๗

เด็กชายกิตติภพ น้อยนาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๘

เด็กหญิงจิรวรรณ พลศรีราช
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๐๙

เด็กหญิงฐิติมา วงษ์อินทร์จันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โม้ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๑

เด็กชายณัฐพล จันปญญา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๒

เด็กชายณัฐภาณุ โม้ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๓

เด็กหญิงปญญาวี วิถีเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี สีสุมัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๕

เด็กชายภากร โกมุสกุณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ จัญปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๗

เด็กชายรัฐพล สระตุ้ย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๘

เด็กชายวิทวัส อุทัยสา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๑๙

เด็กหญิงสิริกร กรุดจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๐

เด็กหญิงสุนิสา ทับละคร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๑

เด็กหญิงอริสา ศรีนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๒

นายวสันติ

์

อดิศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๓

นางชลลดา หาญประชุม
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๔

นางเพ็ญพร ศรียางนอก
๒๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๕

นางสุรินทร หิรัญคำ
๑๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๖

นางสาวสุพัตรา ทับอาสา
๓๐/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๗

นายวรายุทธ หนันคำจร
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญโคต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี บัวโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๐

เด็กชายนันทวุธ จันทร์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ อ่อนเฉวียง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๒

เด็กชายวายุภัทร สียางนอก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ช่วยนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๔

เด็กหญิงคจารินทร์ อินทร์มณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๕

เด็กชายณัฐกร ศิริรวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ปุราตะโน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๗

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ ชัยชะนะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๘

เด็กชายธนพล กุยวาป
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๓๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สงสุรีย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๐

เด็กหญิงนวมินทร์ ขวดทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๑

เด็กชายปริญญา สาสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงขรอาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา อาศัยร่ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๔

เด็กหญิงศศิภา มีเกาะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๕

เด็กหญิงศิรินภา สุปะกำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ขาลนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สุตนนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หารไชย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา บัวโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สิงขรอาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๑

เด็กหญิงกุลณัฐ ทรัพย์สินเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๒

เด็กหญิงจิตรติมา แสนสัญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จำปาหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๔

เด็กชายฐนกร บุญวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๕

เด็กชายณัฐพล กุยวาป
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา ดอมไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๗

เด็กชายธงชัย ชัยเสนหาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๘

เด็กหญิงนวพร สียางนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๕๙

เด็กหญิงปยะนันท์ ไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๐

เด็กหญิงพิมพ์นภัส อัตตะโน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๑

เด็กชายพีรภัทร เพ็งพารา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๒

เด็กชายภาณุพงศ์ จิตรนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๓

เด็กชายอดิศัย มานุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๔

เด็กหญิงอริสา สิงขรอาจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๕

เด็กหญิงเยาวภา ดาวกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๖

นางวิภาดา หงษ์ศรี ๕/๒/๒๕๐๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๗

นายสุนทร อัปมาโน
๑๑/๗/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๘

เด็กชายมงคลศักดิ

์

นาน้อง
๑๑/๖/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๖๙

เด็กหญิงกชกร ภูกัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โรร์ค
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๑

เด็กหญิงกมลชนก ประจิตร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๒

เด็กชายกรวิชญ์ ชอบอิสระ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๓

เด็กชายกันต์ฏนนท์ ศิริพจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๔

เด็กหญิงกัลยกร จำชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

ตังสันติถาวร

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญประจง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ ประทุมนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๘

เด็กหญิงจันจิรา สามนคร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๗๙

เด็กหญิงจินดาเพ็ญ แสงรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๐

เด็กหญิงจิราวรรณ นรมาตร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธินอก

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไทยถาวร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๓

เด็กชายฉัตรมงคล ศิริมนตรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๔

เด็กชายชญานนท์ ประเสริฐศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๕

เด็กหญิงชนกสุดา ไร่ดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๖

เด็กหญิงชนเนษฏ์ ขอแนบกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ แรกไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๘

เด็กชายชาญวิทย์ นุสนธรา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๘๙

เด็กหญิงชาลินี สีมา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๐

เด็กหญิงฐาปนีย์ จันทร์เทียน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองภูธร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่างเหล็ก
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมบุญเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา วานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณปะโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ใสสะรัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กิติวินิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๘

เด็กชายดุสิต ประสิทธิแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๕๙๙

เด็กชายทฤษฎี นาดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๐

เด็กชายทัศน์พล ดุลยทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๑

เด็กชายธนกฤต สิงขรอาสน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๒

เด็กชายธนากร แสนสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๓

เด็กชายธีรพัฒน์ หัตจิต
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๔

เด็กชายธีรภัทร เงาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๕

เด็กชายธีระวัฒน์ บ่อสารคาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๖

เด็กชายธีระเดช ศรีสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๗

เด็กชายธีรเทพ สีคำเม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๘

เด็กชายนภัทรพล ตะวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๐๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ เกิดเอกี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๐

เด็กชายนัชธนันต์ จิตประสงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๑

เด็กหญิงนิชาภา พงค์อุดทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๒

เด็กชายบุญญินท์ จันใด
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๓

เด็กหญิงบุญญิสา อุ่นอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๔

เด็กหญิงบุษกล ลอมโฮม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๕

เด็กหญิงประภาวรินท์
เผ่าภูธร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๖

เด็กชายปรัญชัย มาแจ้ง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๗

เด็กหญิงปริณดา แนบกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๘

เด็กหญิงปวริศา โสมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๑๙

เด็กหญิงปาณิชา โหดดอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๐

เด็กหญิงผไทมาศ บรรดาศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๑

เด็กชายพงศธร สุวรรณนิตย์กุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๒

เด็กชายพงษ์เทพ อ้นนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๓

เด็กหญิงพรปรีณัน ตู้กลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๔

เด็กชายพรภวิษย์ บุญใบ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๕

เด็กหญิงพลอยรุ้ง สุกรินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน วิชัยวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๗

เด็กชายพันธ์เพชร แสงอรุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๘

เด็กหญิงพิชชาพร อินบัว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเศษรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ

บรรดาศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๑

เด็กชายพีรภาพ จิตต์สัตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๒

เด็กชายภัทรดนัย ทุมวัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๓

เด็กชายภาณุ ถนาวร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๔

เด็กชายภาณุภัทร์ กันยาบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๕

เด็กชายภูริชกานต์ กานต์สิริกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๖

เด็กชายภูเบศวร์ โพคาทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๗

เด็กชายยศธร กู่โบราณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๘

เด็กชายรัฐวัฒน์ คมพจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธรรมมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๐

เด็กหญิงรุ้งฤดี ประสันแพงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๑

เด็กหญิงลภัสกร เหลาอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๒

เด็กหญิงลักษิกา ยิงนอก

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สีดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๔

เด็กชายวงศพัทธ์ บุญสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คิดการ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โกสุม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๗

เด็กชายวิชญา แสงสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๘

เด็กชายวีรภัทร ธีรเสถียรภาคย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๔๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ปกกาโร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๐

เด็กชายศิวกร สมพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๑

เด็กหญิงศิวะพร ภูดินทราย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๒

เด็กชายศิวัฒน์ รักสุจริต
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๓

เด็กชายศุภชัย อดทน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๔

เด็กหญิงสรินยา จงเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ปกโคทานัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล จอดนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์โสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๘

เด็กหญิงสุทธิวัฒน์ กันสีชา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๕๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ แกมกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๐

เด็กหญิงสุภัชชา บัวสาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๑

เด็กชายสุรพงศ์ วังคะวิง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๒

เด็กหญิงสไบทอง นามมะเริง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๓

เด็กหญิงอรปรียา ม่วงปาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๔

เด็กชายอิทธิพล จิตระบอบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กาดรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๖

เด็กหญิงเพชรชรินทร์ พรพุทธรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๗

เด็กชายเฟองรพี แย้มเพ็ชร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๘

เด็กชายเสกสรรค์ ไพเราะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๖๙

เด็กหญิงแพรวา นากุดนอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๐

เด็กชายไชยนันทน์ เอกรักษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๑

เด็กหญิงกัญญพัชร อบมาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๒

เด็กชายกีรติ สุราทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๓

เด็กชายกุลวรรธน์ ไพโรจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๔

เด็กหญิงจริยา แหวนประชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์โคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ไม้ดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๗

เด็กหญิงจิรัฐิพร พูลพิพัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๘

เด็กชายจิรายุทธ จันทบาล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ การนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๐

เด็กหญิงชนิตา ชูเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ประสมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๒

เด็กหญิงชัญญา โฆสิกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๓

เด็กชายชาคริต เมืองมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๔

เด็กชายชิราวุธ สิงห์โสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๖

เด็กหญิงญาณิศา นาคาแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๗

เด็กหญิงฑิรัมภา ตังทรงเรือง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๘

เด็กชายณภัทร สัตตบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๘๙

เด็กชายณัฐฐินันท์ เทียบแสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมานอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๑

เด็กหญิงณัฐธิชา จ่าคิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ดอนประสิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิณโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๔

เด็กชายดนัยวัฒน์ ปนงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๕

เด็กชายทรงพล กล่อมกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๖

เด็กชายทีฆทัศน์ อ่อนเฉวียง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๗

เด็กชายทีปรกร ตู้กลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๘

เด็กชายธนพล คำมนตรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๖๙๙

เด็กชายธรรมรักษ์ ตฤณวุฒิพงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๐

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นาดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๑

เด็กหญิงธิภาพร ธรรมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๒

เด็กหญิงปภัชญา ศรีสร้างคอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๓

เด็กชายปรมี ศรีไชยยนต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๔

เด็กหญิงปริยากร จริงสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นวลสีดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๖

เด็กหญิงปญญาพร ดวงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๗

เด็กชายปณณวิชญ์ พลศรีราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๘

เด็กชายพงศทัด ทัดวรพงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๐๙

เด็กหญิงพนัชกร วิศิษฏศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ปริวันตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๑

เด็กหญิงพัชรากร คงสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๒

เด็กหญิงพัชราภา เลวัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุปมานะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๔

เด็กหญิงพัฒณ์ชราภา
บุรีนอก

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๕

เด็กชายพันธกานต์ พันธ์วัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๖

เด็กหญิงพิณภัส ทองมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปลังกลาง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๘

เด็กหญิงพิยสุดา ธงภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๑๙

เด็กชายภูมิรินทร์ สุขสำราญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ งามอาการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ ราชสินธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แก้วดอนรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วพะเนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๔

เด็กชายวงศ์ภูธร ขนันไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทิพย์ธรรมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๖

เด็กชายวรปกรณ์ เปรมปรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๗

เด็กหญิงวรรณวลัย พวงศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๘

เด็กหญิงวรัทยา สงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๒๙

เด็กชายวรากร แทงตลาด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๐

เด็กหญิงวัชรินทร์ นินทสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๑

เด็กชายวัฒน์ศิวะ พลที
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๒

เด็กหญิงวิรัญญา จันคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๓

เด็กชายวิศรุต ศรีวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๔

เด็กหญิงวิสาขา พินิจสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๕

เด็กชายศรันย์ สิริวัฒนานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๖

เด็กหญิงศศิวรดา ชิมโพธิคลัง

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๗

เด็กหญิงศิริญากร ภิรมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๘

เด็กหญิงศิริประภา บุญธรรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ใหญ่สมพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๐ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๐

เด็กหญิงสลาสินี จงผาดกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๑

เด็กชายสิทธิชัย บริบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๒

เด็กหญิงสิรินทรา ศรีคำยศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๓
เด็กหญิงสิริวิลาสลักษณ์

จัตุรัส
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๔

เด็กหญิงสุชาดา พรมโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีบท
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๖

เด็กหญิงสุธีรา ชำนิยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๗

เด็กหญิงสุปราณี คลังออมสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๘

เด็กหญิงสุปรีญา ทองนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๔๙

เด็กชายสุรสีหนารถ วงศ์ดิษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๐

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ คิดการ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันโทวาท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๒

เด็กหญิงอมลวรรณ การงาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๓

เด็กหญิงอริสรา พรมโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชาปญญา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๕

เด็กชายเจษฎา กล้าสงคราม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๖

เด็กชายเจษฎา ปุระสะธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๗

เด็กชายเนรัญชลา ขนันไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๘

เด็กหญิงเมริณี รายณะสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๕๙

เด็กหญิงเสาวธิดา พรหมหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๐

เด็กหญิงโสภิตา เครือแก่นแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ข่อยนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๒

เด็กชายบัณฑิตชาติ บุญชูวิทย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๓

เด็กชายกนก ธีระศักดิวิชยา

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๔

เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำมาปน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๕

เด็กหญิงกมลชนก มนัสสิลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๖

เด็กหญิงกมลชนก ศุภมาสมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๗

เด็กหญิงกรชนก ศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ อ้อมนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๖๙

เด็กหญิงกรรณ์ติมา พรแสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวังช่วยกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๑

เด็กหญิงกันธิมา พลเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๒

เด็กหญิงกัลยา บัวกอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๓

เด็กหญิงกัลยา ปดทุม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๔

เด็กหญิงจณิตรา ยุระวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๕

เด็กหญิงจิรปรียา แทนรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๖

เด็กชายชนะชัย ลงชัยภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๗

เด็กหญิงชาลิสา กาเวสูง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๘

เด็กชายฐาณภัทร ภูมิมะนาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๗๙

เด็กชายณรงค์กร ธรรมสุนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๐

เด็กหญิงณัชชา อาพัดนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพคาทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๒

เด็กชายณัฐชนัน ผ่องพรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฐนรี จำชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๔

เด็กชายณัฐภัทร ไพรราม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๕

เด็กหญิงณัฐศิริ ธุระธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๖

เด็กชายธนกร สิงห์นอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๗

เด็กชายธนบดี ลิขิตดำรงเกียรติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๘

เด็กหญิงธนพร เทกอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๘๙

เด็กหญิงธนภัทร ชูศรีทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๐

เด็กชายธนภัทร นาดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๑

เด็กหญิงธนัฐชา วงษ์ไทย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๒

เด็กชายธนาวุฒิ ประกอบกิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จอมคำสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ หวังสิวกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๕

เด็กชายธิตินันท์ วรรณปะเก
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๖

เด็กชายธีระวุฒิ เชิดสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๗

เด็กชายธีรเดช ลิขิตรัตนากร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๘

เด็กชายนิติภูมิ โพนเพ็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๗๙๙

เด็กหญิงบาหยัน สียางนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๐

เด็กชายปฏิภาณ จัดกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๑

เด็กหญิงปนัฐพร นาชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๒

เด็กหญิงปนัดดา พรมด่าน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๓

เด็กชายปภินวิทย์ หมิวกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๔

เด็กหญิงปฐพงษ์ คงบุญวาสน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๕

เด็กหญิงปาริฉัตร
กัญญาวัชยุวพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๖

เด็กหญิงปยฉัตร แสนภูมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๗

เด็กหญิงปยธิดา พิงไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๘

เด็กหญิงปยนุช หัตจิต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๐๙

เด็กชายพงศธร กู่โบราณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๒ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๐

เด็กชายพชร วิศิษฎศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๑

เด็กชายพลจันทร์ โคตรคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๒

เด็กชายพลพล ลอมโฮม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๓

เด็กหญิงพัชรีวรรณ ถาพิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๔

เด็กหญิงพิชญธิดา แนวดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๕

เด็กหญิงพิยดา โคตชัยยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเนตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๗

เด็กชายพีรวัฒน์ รุ่งเปา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๘

เด็กชายพีระพงษ์ ดาวศิริกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๑๙

เด็กชายภัทรพล มันคงสมบัติ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๐

เด็กชายภูวดล ธุระทำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๑

เด็กชายมงคล การงาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๒

เด็กหญิงมนัญชยา สมน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๓

เด็กหญิงมรรษกร กระบวนรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๔

เด็กหญิงมินวดี ลินทะเล

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๕

เด็กหญิงมุกมณี โล่ห์นารายณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๖

เด็กชายยุทธภพ แสงกระจ่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๗

เด็กชายวายุ ประจิตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๘

เด็กชายศรายุทธ ปดถาวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๒๙

เด็กชายศราวุธ คชรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๐

เด็กชายศักดินนท์ การปลูก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๑

เด็กชายศักรินทร์ ชาญกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ หมันกลาง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๓

เด็กชายศุทธิกร วิวาโค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ โชติไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๕

เด็กชายสันติภาพ มาศขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๖

เด็กหญิงสิรินภา สมแวง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี กลินโลกัย

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี จำปาทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๓๙

เด็กหญิงสุธิดา แซ่อิว

๋

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๐

เด็กหญิงสุพิชชา คิดการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๑

เด็กชายหฤษฎ์ เพ็ญเกาะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๒

เด็กหญิงอภัชญานันท์
กุยวาป

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๓

เด็กหญิงอภิชญา สีปา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๔

เด็กหญิงอภิสรา อินทสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๕

เด็กหญิงอรนิดา วงษาเทียม
๑๗/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๖

เด็กหญิงอริศรา อายุพัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๗

เด็กหญิงอริสา ลอมโฮม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๘

เด็กชายอันดามัน ลูกลม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๔๙

เด็กหญิงอุษา ดอนจอหอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๐

เด็กชายเกียรติกุล ปจจัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๑

เด็กหญิงเจติณันดา พัฒนพงศ์สันติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๒

เด็กชายเจษฎากรณ์ ชาวคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๓

เด็กชายเชดา แปนปลืม

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๔

เด็กชายเดชา จูมทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๕

เด็กหญิงแก้วทอง เชือนพคุณ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุดชวา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๗

เด็กชายคมกฤษ อาพัดนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จอดนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร เจนกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๐

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พันโนลาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๑

เด็กชายพีรวิชญ์ สิงห์คำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เวทจรัส
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๓

เด็กชายสกาย พรมโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๔

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ พนันชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๕

เด็กชายอนวัช สงวนบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๖

เด็กหญิงอริยา พาเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๗

เด็กหญิงอารีญา แก้วฝายนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๘

เด็กชายอิสระ ทองดีนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๖๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นาดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๐

เด็กชายเทียนทองชัย คิดเห็น
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ คำภาบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๒

เด็กชายกิตปกรณ์ อุยเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา สอนกระโจม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๔

เด็กชายคุณากร เงาศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๕

เด็กชายฐิรราช สนิทนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๖

เด็กหญิงณัฐชา ใสสะรัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๗

เด็กหญิงณัฐตยา จันทร์คำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ปาดู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๗๙

เด็กหญิงดวงแก้ว หมืนแสน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๐

เด็กชายธีรภัทร จัดกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๑

เด็กชายปฏิวัติ โพธิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๒

เด็กชายพงศธร อ้นนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๓

เด็กชายภากร กองทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๔

เด็กชายวัชระ จงสุขกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๕

เด็กชายวุฒิพันธ์ สร้อยสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๖

เด็กชายสพลดนัย ปาณะสุโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๗

เด็กชายสรวิทย์ นาดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๘

เด็กชายสุทธิราช ลงชัยภูมิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

หมืนราม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๐

เด็กหญิงอังศุมาริน คำสอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๑

เด็กหญิงอาริอาดนิ พาพาดูดิส
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๒

เด็กชายเกษฎากร นาดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๓

เด็กชายเตชินท์ นกลอย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๔

เด็กหญิงพัชราภา เครือแก่นแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๕

เด็กชายกุศล ไหประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๖

เด็กชายจาตุรนท์ เลิกนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๗

เด็กหญิงจิตรวดี เทพคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงวิเชียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๘๙๙

เด็กชายมนัสวิน อังศุวัฒกกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๐

เด็กชายวิชัยยุทธ ใจศิลป
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๑

เด็กหญิงศุภมาส โฮมภิรมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๒

เด็กหญิงสาริกา ซองผม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๓

เด็กชายสุรเดช อินทร์เพ็ชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๔

นางสุภาพร อุ่นประชา

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๕

นายวิษณุ นวลใหม่
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๖

นายวัชรพล อุทัยรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๗

นายชัชกร ชนม์นภัทร
๑๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๘

นางสาวฉวี ปามุทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๐๙

นางสาวพนิตนันท์ ไพราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๐

นางสาวพัชรี ปนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๑

นางสาวสุภาวรรณ กุลพิมาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๒

นางสาวเกศรินทร์ ดียางหวาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๓

นายฐิติพงศ์ ภูลัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๔

นายธนากร ศรีวะรมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๕

นางสาวนิตยา เทพวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๖

นายสิทธิชัย ไชยยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๗

นายสุริยันต์ นิลสนิท
๒๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๘

นางสาวกัลย์สุดา สุระรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๑๙

นายจีระศักดิ

์

สิทธิพรเกษตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา จันบัวลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๑

นายณัฐวุฒิ มาตรวังแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

แสนสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๓

นางสาวดวงพร สินนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๔

เด็กหญิงทิติญา วงค์เหง้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๕

นายธีรพงศ์ แสงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๖

นายธีรภัทร์ พรมนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๗

นายนนทวัฒน์ โพธิออน

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๘

นางสาวนันทวรรณ กงชัยยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๒๙

เด็กชายภากร ปดกอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๐

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โถทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๑

นายวิฌารัญ วิรัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๒

นางสาวสกุลรัตน์ เบ้ามะโน
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๓

นายอัครินทร์ ถนัดหมอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๔

นางสาวเบ็ญจวรรณ ปกค้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๕

เด็กชายขวัญชัย ไพศาลพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๖

เด็กชายคุณาสิน ส่งอ่าวลึก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๗

เด็กชายจักรพล โฮมภิรมณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ ตรวจนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๓๙

เด็กชายจีระพงษ์ สุวรรณบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๐

เด็กหญิงฐิติมา สียางนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กงสัยยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๒

นางสาวนริสรา ดอกไม้
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๓

เด็กชายนำโชค อุ่มริทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ไลนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๕

เด็กชายภาคภูมิ อุ้ยเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๖

เด็กหญิงภาณุมาส คำบุญยอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๗

เด็กหญิงมาลินี ศรีวิชา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๘

เด็กหญิงมาลิสา เพาะชาลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๔๙

เด็กชายยุทธจักร เมืองศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๐

เด็กหญิงลลิตา ทีขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๑

เด็กหญิงวิภาวินี มอไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๒

นายวีรพงศ์ รืนกลาง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๓

เด็กหญิงศศิมา มุ่งกอกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๔

เด็กหญิงศันสนีย์ สมน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๕

เด็กหญิงอัญชญา เสาทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๖

เด็กหญิงแพรวนภา ไพรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๗

เด็กชายโชคอนันต์ มาตรวังแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๘

เด็กหญิงโสวิดา วิเศษโวหาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๕๙

เด็กชายกฤษดา เชือมไธสงค์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๐

เด็กชายจักรกฤษ หอมสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๒

เด็กชายชัยภัทร ตังมัน

้ ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๓

เด็กหญิงฐานิสร แทนรินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๔

เด็กชายธนัช เกษนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๕

เด็กหญิงนภาดล ไชยศรีจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๖

เด็กหญิงนัชชา นามวาสน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๗

เด็กชายบูรพัฒน์ บุตรตรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๘

เด็กหญิงปวีณา อภัยนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๖๙

เด็กหญิงปยรัตน์ คิดถาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พร้อมจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๑

เด็กหญิงพัชรีญา งามสีทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๒

เด็กชายภัทรพงษ์ แก่นสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๓

เด็กชายภากร สัตนาโค
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๔

เด็กหญิงมุทิตา ลาพร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๕

เด็กชายรวิทชา พรมศาลาเมฆ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๖

เด็กหญิงวรกมล เฉยกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๗

เด็กหญิงวาสนา ลาดนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๘

เด็กชายวิทยา หวังอ้อมกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๗๙

เด็กหญิงวิลาสินี แม้นชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๐

เด็กชายศิรชัช ศรีนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๑

เด็กชายศิริชัย ศรีขุ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๒

เด็กหญิงศิริพร บัวขจร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ วันวาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๔

เด็กหญิงสิริกัญญา กวดนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำบาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา จันน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๗

เด็กชายอนุรักษ์ หอมแพงไว้
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๘

เด็กหญิงอพัชชา ลาดนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๘๙

เด็กหญิงอมิตา ธุระธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๐

เด็กชายอัครเดช ปยะปรีชายุทธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๑

เด็กชายเจษฎาพร วิเศษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๒

เด็กหญิงกรรณิกา ตรีนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๓

เด็กชายกฤษฎา เส็งนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๔

เด็กชายขัตติยะ จำนงค์บุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๕

เด็กหญิงคุนัญญา โพธิวัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๖

เด็กหญิงจินดาพร ทับอุดม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๗

เด็กชายฉัตรชัย สายสุริยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์งอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๒๙๙๙

เด็กชายณัฐพล ไพรประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๐

เด็กหญิงดนุชา ทับธานี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๑

เด็กชายทศพล ชัยพานิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๒

เด็กชายธนดล อินทวัช
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๓

เด็กชายธนพล ลายนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๔

เด็กชายธนัท ซือสัตย์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๕

เด็กชายธนา ขุ่มด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๖

เด็กชายธวัชชัย อ่อนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๗

เด็กหญิงธัญวรรณ แสนสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๘

เด็กชายนัฐวุฒิ เสลานอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๐๙

เด็กชายนันทวัฒน์ นามชัยสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๐

เด็กหญิงปยรัตน์ สุขแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๑

เด็กชายพนารัชต์ เจริญศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ หิรัญเขว้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๓

เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์เรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๔

เด็กชายภาณุกร ประธาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๕

เด็กหญิงมณีวรรณ ทอนอิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๖

เด็กชายยรรยง นาคเหนือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๗

เด็กหญิงรัญชิดา สิมสาโรจน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๘

เด็กหญิงรุ้งแสงตะวัน แท่งทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๑๙

เด็กชายวรากร สอนชัยภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๐

เด็กหญิงวาสนา หลาบนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๑

เด็กชายวิศรุต บุญวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๒

เด็กชายวีรวุฒิ สุกแดง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา ภูดินดง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงชาลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๕
เด็กชายสืบสกุลเกียรติ

์

แสนศึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๖

เด็กหญิงสุนิสา วันทาแท่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๗

เด็กหญิงสุปราณี สรฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา เมืองแสน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๒๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไปสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๐

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุรีนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สุนะไตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๒

เด็กชายอนุชิต เสนาราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๓

เด็กชายอนุภาพ ศรีภูมิพฤกษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิลาศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๕

เด็กหญิงอรจิรา อ่อนเฉวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ ผุยลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๗

เด็กหญิงอรัญญา ศรีปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ จันคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๓๙

เด็กหญิงอารียา ไชยราช
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๐

เด็กหญิงเจตสุภา ชืนชุมแสง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา นานอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๒

เด็กชายเสกข์ฐวุฒิ ปบกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๓

เด็กชายไชยวัฒน์ จำเริญชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๔

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

คุณชม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๕

เด็กชายภูมินทร์ เลือยไธสง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๖

เด็กชายโภควินทร์ วันนู
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๗

เด็กชายสิทธิพร ระพล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๘

เด็กชายภูวดล เอกศิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๔๙

เด็กชายณัฏฐากร ดงพอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๐

เด็กหญิงเกศดาภรณ์ ราชสมบัติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ยามประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ ชุนไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คุ้มอยู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๔

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สาครสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๖

เด็กหญิงนภัทรสร โคกสีนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๗

เด็กหญิงอิสราพรรณ พลหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ พิศนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ สีสำเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๐

เด็กชายวันชนะ ชึดนอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทุทุมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๒

เด็กหญิงวรรณี โพธิศรี

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๓

เด็กชายปรีชาวุฒิ คำประเวศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ ชัยวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๕

เด็กชายสุทัศน์ วรรณปะเขา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๖

เด็กชายธวัชชัย เกตุพิบูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๗

เด็กหญิงธิญาดา วิเศษธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์คง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๖๙

เด็กชายธีรนันท์ ศรีวันทา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๐

เด็กชายชัยคริสต์ วงศ์พิชิตชัยกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๑

เด็กชายสงกรานต์ นามหนวด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๒

เด็กชายธนดล บัวพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๓

เด็กชายวีรพล อาจดวงดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๔

เด็กชายแสงตะวัน บุญใจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๕

เด็กชายภูมรินทร์ เพชรก้อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๖

เด็กชายเลิศวรฤทธิ

์

ทุงจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๗

เด็กชายธีรากร จันทะเสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๘

เด็กหญิงศิริญาภร ชาติเผือก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์พลอย บุบผารัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๐

เด็กหญิงสุภัทรธา พิมพ์มีลาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๑

เด็กหญิงวัชรียา สุมานะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๒

เด็กชายวรวุฒิ หล่ากองสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทวิไชย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๔

เด็กชายสหราช หมอยาเก่า
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๕

เด็กชายพรรษกร สงนางรอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๖

เด็กชายธีมากรณ์ แก้วมุกดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๗

เด็กชายสรวิช เหนาะสิงหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๘

นายสัมผัส แหมไธสง
๐๒/๐๖/๒๔๘๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๘๙

นายคำพันข์ ปฏิบัติ
๐๑/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๐

นายทองสุข นามสว่าง
๑๓/๐๓/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๑

นางบุญไหล ปานนิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๒

นางอนงค์ ประจำเมือง
๐๑/๐๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๓

นางไสว แสงแสน
๐๑/๐๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๔

นางคำดี แก้วสุโพธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๕

นางจินดา พละไชย

๑๕/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๖

นางบุญไหม ศรียาฮาด
๐๓/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วังโพน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ พันธ์วิริยากุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ขุนสุนทร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๐๙๙

เด็กหญิงนิศรา สามศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๐

เด็กหญิงอนุศรา แสนนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๑

เด็กชายวรพิพัฒน์ วรดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๒

เด็กชายธวัชชัย สวัสดิผล

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สิมพะราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๔

เด็กชายปริเชษฐ์ ทะสุนทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๕

เด็กชายธนากร ศรีวิเศษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๖

เด็กชายยุทธนา ทองภูบาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๗

เด็กชายครรชิต สิทธิเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๘

เด็กชายสุริยา เหล่าแค
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๐๙

เด็กชายภานุเดช จำปาวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

วอนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร จุลวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๒

เด็กชายเอกราช ปะวะเค
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๓

เด็กหญิงปยฉัตร สนิทนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๔

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช วงษ์จันทร์แดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๕

เด็กหญิงนก งากุลชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๖

เด็กหญิงดวงฤดี ศรีสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๗

เด็กหญิงพิยดา ประกอบนันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๘

เด็กหญิงนริศรา ภูแสงกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๑๙

เด็กชายธนาวุธ โทแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๐

เด็กชายอิทธิพล ปะวัณเณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๒

เด็กชายภัทรวีระพงษ์ วงษ์จันทร์แดง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๓

เด็กชายวุฒิชัย บ้วนนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๔

เด็กชายอโณทัย แปนปลัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๑ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๕

เด็กชายคณาธิป แก้วจันลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๖

เด็กชายยุทธนา อนุชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๗

เด็กหญิงศิรินภา ประกอบนันท์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา เอมโอษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๒๙

เด็กหญิงสุรีภรณ์ งีสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๐

เด็กหญิงพรชนก พลเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ขันรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนัมมัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๓

เด็กชายนรากร เนืองนรินทร์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๔

เด็กชายกฤษฎา ษาบัว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๕

เด็กชายชาญชัย โพธิกมล

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๖

เด็กชายดอกคูณ กัณหา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๗

เด็กชายวราเทพ ปะวะสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๘

เด็กชายอาณัติ วงษ์ใย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๓๙

เด็กชายเอกดนัย ศาลาแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๐

เด็กชายนนทวัฒน์ คำลือหาญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๑

เด็กชายวรเดช สินนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ คาดีวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พรมวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๔

เด็กชายอรรถกร นวลศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๕

เด็กหญิงศิริพร ทุมพิลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ วรดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศาลาแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ประชายะกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๔๙

เด็กหญิงปาลิตา ขุนเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ จาระไน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๑

เด็กหญิงดวงดาว อังรัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๒

เด็กหญิงทิติญา ทักขิโณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๓

เด็กหญิงอรพิณ ดีวา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มนตรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๕

เด็กหญิงวรินทร นีละวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๖

เด็กหญิงอารีย์วรรณ สีสุโข
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พระเสนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๘

เด็กหญิงวิไล ปะวะโข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๕๙

เด็กหญิงปยธิดา ศรีวันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เอกตาแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๑

เด็กชายอภินันท์ ศรีสุธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๒

เด็กหญิงจิดาภา พูลแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๓

เด็กหญิงดลยา สิขินารัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๔

เด็กชายกิตติทัด คำลือหาญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ วงษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๖

เด็กชายสุริยา ลาหลง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๗

เด็กหญิงกมลกาญจน์ ทวีสิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๘

เด็กชายวายุ ศรีอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๖๙

เด็กหญิงมนตกานต์ บุราคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๐

เด็กชายพีรพงษ์ ศรีกลางเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๑

เด็กหญิงรชนีกร ภาษี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๒

เด็กชายภีรภัทร คำมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๓

เด็กหญิงไข่มุก ยอดยิงยง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๔

เด็กชายศุภกร ศรีสุวอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๕

เด็กชายทศพล โนนแสน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ชาปลิก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๗

เด็กหญิงอรรวินทร์ ชินภาศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๘

เด็กหญิงมัลลิกา ฉัตรทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๗๙

เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีสุวอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๐

เด็กหญิงวันวิสา จิตรซ้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๑

เด็กหญิงชนาทิพย์ ขจรเดช
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๒

เด็กชายนนทรีย์ สอนฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ มิละวาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

เจียงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๕

เด็กชายชนะชนม์ ทันใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภามี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๗

เด็กชายชุติพงศ์ ทองอำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๘

เด็กชายกฤษณะ ปานโสภณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๘๙

เด็กชายธีรภัทร เหลากำพี

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สายแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๑

เด็กชายพีรภัทร ศรีชัยมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๒

เด็กชายธนภัทร ศรีคำมวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๓

เด็กชายบดินทร์ เพียรชะนาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๔

เด็กชายธนาธร วงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๓ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๕

เด็กชายอัศรายุทร ปะวะขัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๖

เด็กชายทักษ์ดนัย เวียงสีมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๗

เด็กหญิงจินตรัตน์ เวียงสีมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ จอมครีคะยอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๑๙๙

เด็กหญิงพรพรรณ ศรีนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๐

เด็กหญิงขนิษฐา สามล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๑

เด็กหญิงแฟนลิตา พรพมเกษ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๒

เด็กหญิงวิภาพร น้อยปรระชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๓

เด็กหญิงมาริสา เตยสระน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๔

เด็กหญิงลลิตา กาละนีโย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ บุดดีแพง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองแวง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๖

นางอิงอร พรมศิริ ๒/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๗

นางรุ่งนภา นิรงบุตร
๑๘/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๘

เด็กหญิงพิยดา สุนทรสวัสดิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๐๙

เด็กหญิงพัชรี คำแก้ว ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๐

เด็กหญิงอภิชญา บีสันเทียะ
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๑

เด็กหญิงปณิดา ประจง
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๒

เด็กหญิงศรัญยา เสนนอก
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สุนทรสวัสดิ

์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๔

เด็กหญิงธันวามาศ ขัวโคตร
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๕

เด็กหญิงสิรินศิริ ชัยนิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๖

เด็กหญิงวัชรีวรรณ ไผ่นอก
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๗

เด็กหญิงมัณฑิตา ทานโสดถี
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญรักษา
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๑๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุตะนา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุตะนา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พะเนินศรี
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๒

เด็กหญิงธิชาดา พุดจอน ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๓

เด็กหญิงจิรพัรช กล้าหาญ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๔

เด็กหญิงสวรรยา สมนอก
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๕

เด็กหญิงฟารุ่ง คิดเห็น
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๖

เด็กหญิงอุศิกา เสนนอก
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา เสนนอก
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๘

เด็กหญิงการดา เถิงนอก
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๒๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สงคราม ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๐

เด็กหญิงเนตรปรียา สุพงษ์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๑

เด็กชายสุธี แจ่มศรี ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๒

เด็กชายนำเพชร อังคะลา
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ประจง
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๔

เด็กชายพันธ์ธวัช บัวดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๕

เด็กชายพันกร อินทร์อำ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๖

เด็กชายบรรชา สีดานอก ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๗

เด็กชายธนวิทย์ สืบเสาะเสมอ
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๘

เด็กชายสิรภัทร แก้วบัว
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๓๙

เด็กหญิงธิติมา อินทบิน ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ชินจอหอ

้

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จินาวงษ์
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๒

เด็กหญิงกุสุมนิภา ลูบคม ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๓

เด็กชายเมษา โมรานอก
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๔

เด็กชายวรากร ไพรเขียว
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๕

เด็กชายอาทิตย์ ดีตุ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๖

เด็กชายพีรภัทร บุญซ้าย ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประจิตร
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ชุมสีดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๔๙

เด็กหญิงจิตรลัดดา พรมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๐

เด็กชายณัฐดนย์ โตพะไล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๑

เด็กชายสมชาย คำกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๒

เด็กชายวีระยุทธ ฉวนศรี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ทองคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๔

เด็กหญิงสุธาธิณี คิดเห็น
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๕

เด็กหญิงคฑาทิพย์ เพชร์เสา
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๖

เด็กหญิงกัลญา มณีรักษ์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๗

เด็กหญิงนวรัตน์ โสภาสาย
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๘

เด็กหญิงกนิษฐา หงษาวงศ์
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๕๙

เด็กหญิงอารยา กรมสูงเนิน
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๐

เด็กชายอภิชาต วงษ์ศรี
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๑

เด็กชายธิติกร วังแสงกลาง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๒

เด็กหญิงดวงกรม บุญศรี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ระหวายนอก
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๔

เด็กชายชินานุ สีดำ
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๕

เด็กชายรัถติพงษ์ รุ้งพิมาย
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๖

เด็กชายกษิดิศ กรวยสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๗

เด็กหญิงอภิญญา โคตรนำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๘

เด็กหญิงธิดาพร ดวงมาลา
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๖๙

เด็กหญิงปานชีวา ธรรมประกอบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๐

เด็กหญิงสุประนอม หิรัญสูตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๑

เด็กหญิงปาริตา ชาวสวน ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๒

เด็กชายธีระภัทร สำประเสริฐ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๓

เด็กชายจักรพงษ์ มัชปะโม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๔

เด็กชายสุทิน พิมพ์แสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๕

เด็กชายชนะภัย จันทะแสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๖

เด็กชายณกร ชาวสวน
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชะระรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๘

นางช่อทิพย์ ทองประสาน
๒๑/๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๗๙

นางจุฑารัตน์ ดวงเพ็ชรแสง

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๐

นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๑

นางสาวธนาวีย์รัต คุปตวุฒินันท์ ๓/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๒

เด็กหญิงฉันท์สินี แสงคง
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภัทรเมฆากุล
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๔

เด็กหญิงสุชานันท์ สีดำ
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๕

เด็กหญิงดวงกมล พลทามูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๖

เด็กหญิงญาณภัทร พีเกาะ
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๗

เด็กหญิงวิภาดา มานิตย์
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ทับบุรี
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามเมืองปก
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๐

เด็กหญิงนริศรา สึระมัด ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๑

เด็กหญิงยุพาดา ผิวเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๒

เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญหล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๓

เด็กหญิงณิชนันท์ สีพูน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๔

เด็กหญิงปรียชาติ พานิชนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๕

เด็กหญิงธิติสุดา ภูกาบเพชร
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๖

เด็กหญิงปณิดา หมอยาดี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๗

เด็กหญิงณริสา ชัยมนตรี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๘

เด็กหญิงรัตตกาล มณี
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๒๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา ดีใต้
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๖ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงฮาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๑

เด็กหญิงอุบลพร นิลแก้ว
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๒

เด็กหญิงณัฐิดา ชัยมนตรี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๓

เด็กหญิงกุลนัชชา ลายไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๔

เด็กหญิงบุตรยะดา มานิตย์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๕

เด็กหญิงวัชรากร รุจาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๖

เด็กหญิงแพรมณี ลมเพาะ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๗

เด็กหญิงพรไพลิน ชะนะนอก ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๘

เด็กหญิงพวงผกา อุตสาการ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๐๙

เด็กหญิงพรพิมล ชาญฤทธิ

์

๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๐

เด็กหญิงกมลพรรณ คำกลาง
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา ภาคกลาง ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๒

เด็กหญิงคุณัญญา กลิงโนนสูง

้

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๓

เด็กชายจีรวัตร ต่ายทรัพย์
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๔

เด็กชายเอกบดินทร์ ลี ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๕

เด็กชายวิชณ์พล อันทับทิม
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๖

เด็กชายกฤษฎา ทะน้อม ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๗

เด็กชายวีรภัทร เพ็ญจันทร์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีดำ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๑๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ ปะริวันตา
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๐

เด็กชายศิลปชัย รักใหม่
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๑

เด็กชายพรพรหม วิชัยศึก
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ดีน้อย
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๓

เด็กชายพิรภพ ทับศรีลักษณ์
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๔

เด็กชายพงษ์พันธุ์ โพธิหะนาม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๕

เด็กชายชัยชนะ การนอก
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๖

เด็กชายธราเทพ เสนาสี
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ พวงสันเทียะ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๘

เด็กชายวีรภาพ พวงสันเทียะ
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๒๙

เด็กชายธนากร หาญณรงค์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๐

เด็กชายเสกฐพงศ์ รามมะมะ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๑

เด็กชายภูริทัต ดีแปน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๒

เด็กชายวิศิษฐวรชาติ วิศวเลศทรัพย์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วดอนรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๔

เด็กชายภาคภูมิ อานุภาพ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ รอยรู้เจน
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๖

เด็กชายพนายุทธ ผิวเหลือง
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๗

เด็กชายสุเมธ กล้าหาญ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๘

เด็กชายไตรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๓๙

เด็กชายชินวัลย์ สามารถกุล
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๐

เด็กชายธีระพงษ์ แพรศรี
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๑

เด็กชายวรภพ ขันนอก
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ โคตพันธ์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๔

เด็กชายสิริราช สีดำ
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๕

เด็กชายสันติชัย เทศวงศ์
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๖

เด็กชายทศพล กมลกลาง ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเอม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๘

เด็กชายพงศกร บุญหล้า
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๔๙

เด็กชายธนายุต บรรดาศักดิ

์

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๐

เด็กชายปารเมฆ พ่อค้า
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๑

เด็กชายอชิตะ เพ็งบุญโสม ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๒

เด็กชายวัชพล เพียหล้า
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๓

เด็กชายอนุศักดิ

์

ดีน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๔

เด็กชายพรภพ วิชัยศึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๕

เด็กชายรัฐพล พานิชย์
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๖

เด็กชายภากร ถือสูงเนิน
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๗

เด็กหญิงปยมาศ แก้วไพรฑูรย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๘

เด็กหญิงประพันทิพย์ โลมจันทร์
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๕๙

เด็กหญิงกนกพร ปริวันตา
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๐

เด็กหญิงปานตะวัน สิงห์สถิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๑

เด็กหญิงอภิชญา การค้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๒

เด็กหญิงวรรณวิภา ประจง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๓

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ สงนอก
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๔

เด็กหญิงขวัญจิรา สูงขุนทด
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์เทศ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ทองพันธ์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิผล
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๘

เด็กหญิงวิสสุตา กล้าหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๖๙

เด็กชายชลชาติ กรุณานำ
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๐

เด็กชายภัลลภ ประดิษฐ์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๑

เด็กชายชลชาติ เจริญยิง

่

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๒

เด็กชายโชคอนันท์ เหลืองทอง
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๓

เด็กชายทักษิณ พวงสันเทียะ
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๔

เด็กชายรัฐวุฒิ สุวรรณโสภา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๕

เด็กชายธีรพล อภัยนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๖

เด็กชายยศพันธ์ ใหญ่สูงเนิน
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๗

เด็กชายอภิพรชัย ประจง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๘

เด็กชายโชคทวี ฝมือสาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๗๙

เด็กหญิงอนุธิดา ไชยรค ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจือยกลาง

่

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๑

เด็กหญิงสุทธิดา เคนดยา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดงคำสี
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๓

เด็กหญิงกัญญา อันทับทิม
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๔

เด็กหญิงญาณิศา ชิดนอก ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประบัวบาน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ศรีบุญเรือง

่

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาดี
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๘

เด็กหญิงเกวลิน ทองเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๘๙

เด็กหญิงณิชนันท์ เจริญพันธ์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๐

เด็กหญิงอมรินทร์ อ้อมนอก
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์ศรี ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๓

เด็กชายนครินทร์ ทองเดือน
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๔

เด็กชายธนกฤต ขันชมพู
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๕

เด็กชายนันทวรรณ สินนอก
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร รัตนดาวเรือง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์ไชยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๘

เด็กชายกรวิทย์ คุณชัย
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๓๙๙

เด็กหญิงอภิญญา เดชนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๐

เด็กหญิงวรวีร์ ทอทงนอก
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๑

เด็กหญิงปญญาวดี คนชาญ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๒

เด็กชายอัครพล พิมพ์ประโคน ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๓

เด็กชายนรินทร นันภิวงศ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๔

เด็กชายกมลวิมย์ ตุงไธสง ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย พระปรางค์สีดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖๙ / ๙๑๗

้
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นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แก้วโกน ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๖

เด็กหญิงอรทัย แก้วบุญตา
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๗

เด็กหญิงพรชนก เดชไธส
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๘

เด็กหญิงชมพูนุช ศรบัว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๐๙

เด็กหญิงญาติมา สินนอก
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๐

เด็กหญิงสร้อยเพชร สวาทนา
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๑

เด็กหญิงกฤษติกานต์ สาอุตม์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สีดานอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๓

เด็กหญิงไพรรินทร์ ศรีวิชา ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๔

เด็กหญิงณฤทัย มุ่งแก้วกลาง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๕

เด็กหญิงสุภัสสรา สวาทนา
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๖

เด็กชายคณพศ บึงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๗

เด็กชายจักรินทร์ จงเทพ
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสีดา พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๘

เด็กชายสุริยะ ดวงเด่น
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๑๙

เด็กชายธนากร สาอุด ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๐

เด็กชายธนพล แสงบัณฑิต
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๑

เด็กหญิงอัจจิมา จันทะนุย
๓๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชนะพันธ์
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ พระปรางค์สีดา  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๓

นางกิตติธัญญา

์

เทียงสูงเนิน

่

๑๕/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๔

นางจันทา ธนาคุณ
๘/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๕

นางสาวมุทิตา ศรีชุม
๑๘/๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๖

นางสมบัติ ทองโคตร
๒๗/๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา เค้ามูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา อุทัยรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๒๙

เด็กหญิงอภิญญา หาญนาแซง
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี โพยนอก
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๑

เด็กหญิงวิชญา เดชยศดี
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๒

เด็กหญิงธมลวรรณ พลกอง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๓

เด็กหญิงณัฐชนาภรณ์
ชืนนอก

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๔

เด็กหญิงชลิดา โยกแปน
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๕

เด็กหญิงสุภาพร ทังลา
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๖

เด็กหญิงนราภร คำชมภู
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๗

นายธนาทร ปาณาราช ๓/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๘

นายภากร ลุนกำพี

้

๑/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๓๙

นายลำนอง พลดงนอก
๒๓/๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๐

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีธรณ์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๑

เด็กชายทีมชาติ พลกลาง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๒

เด็กชายวิศรุต แร่กาสิน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๓

เด็กชายธนากร พรภิรมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๔

เด็กชายบวรเกียรติ พลดงนอก
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โมริพันธ์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๖

เด็กชายอมรินทร์ ยืนเครือ
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๗

เด็กชายพัชรพล พนาจารย์
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๘

เด็กชายอชิรวัฒน์ ศรีสอง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๔๙

เด็กชายทัพภาพ ปะระทัง
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๐

เด็กชายพีระพงษ์ บุญทัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๑

เด็กชายอภิชาต สัมปนโน ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๒

เด็กหญิงนิตญา ขิมปะเม
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๓

เด็กหญิงพรพิมล โพพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๔

เด็กหญิงเปรมฤดี แดนบุญจันทร์
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๕

เด็กหญิงกมลชนก พลกำแหง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๖

เด็กหญิงหทัยชนก พลกำแหง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๗

เด็กหญิงโสภาวรรณ ธรณี
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๘

เด็กชายลอน อภัยนิพัฒน์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๕๙

เด็กชายธีรภพ จันทร์หอม ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๐

เด็กชายศุภฤกษ์ ปทมะ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๑

เด็กหญิงดารันต์ วัฒนุ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูชีพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๓

เด็กหญิงจันจิรา ฤทธินอก

์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๔

เด็กหญิงศุภรักษ์ ศรีชุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๕

เด็กหญิงธนัชพร พงศ์ศิริชนภัค
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๖

เด็กหญิงอณัฐญา ไชยโส
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๗

เด็กหญิงรจริน หล้าพรม
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๘

เด็กหญิงธิญาดา ใจเทียง

่

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๖๙

เด็กหญิงอริสา ทัพละคร ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๐

นายรณกฤต ศรีชานล ๘/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๑

นายกริช ดอนศรี
๑๔/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๒

เด็กชายพงศธร ปฏิทันโด
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ จิตประโคน
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๔

เด็กชายณัฐดนย์ แคนบุญจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๕

เด็กชายณัฐดนัย แสนศรี
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ หมืนภักดี

่

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๗

เด็กชายรณนภา สังฆะสีทา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ จันทร์ร้อยเอ็ด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๗๙

เด็กหญิงมินตรา พลทามูล
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา ปุริเส
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๑

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ไปนัน

้

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา แร่กาสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๓

เด็กชายจักริน ปดตาเนนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๔

เด็กหญิงดวงกมล อุตะโว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๕

เด็กชายทรงพล เดชบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๖

เด็กชายทวีรัตน์ สายสุ้ย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๗

เด็กชายธนพล ฝากไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๘

เด็กชายธีรพัฒณ์ เนตรนิยม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๘๙

เด็กหญิงปรัชญาภัทร โพธิภัย

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๐

เด็กหญิงพิมพ์วิมล สาลาด
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ขาวพิมาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๒

เด็กหญิงสุตาภัทร รืนรัมย์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๓

เด็กหญิงสุธาสินี บัวศรีแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๔

เด็กหญิงสุนันทา แม่นสอนลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรณษา เหนียวบุบผา

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๖

เด็กหญิงสุมลตรา พัฒนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๗

เด็กชายสุรภักดิ

์

เรียนหมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

หวดไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๔๙๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ลงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๐

เด็กชายอภิรมณ์ หวดไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๑

เด็กชายอักษฎาวุธ วิวัตรชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๒

เด็กหญิงอัญชลี โคชะดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๓

เด็กชายอานนท์ ปอมยายับ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๔

เด็กหญิงเกวลี ผลพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๕

เด็กชายเขมรัตน์ จงเยือกกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๖

เด็กชายเทพรัต เพิมคำ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๗

นางสาวกัลญารัตน์ รัตนวิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๘

นางสาวจิราพร พลเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๐๙

นายจิรายุส พลทองหลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๐

นางสาวธัญญารัตน์ แสนแก้ววิจิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๑

นางสาวนริศรา ประโยชน์ศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๒

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ ปตตาลาโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๓

นางสาวนิรมล ม่วงมนตรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๔

นางสาวปณิดา บูระพิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๕

นางสาวปนัดดา เปยจุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๖

นางสาวพรนิภา จอกแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๗

นายวัตรชานนท์ พันถินา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๘

นางสาวศลิษา แสวงดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๑๙

นางสาวศิรินธร ปณะกาโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๐

นางสาวสนธยา ฉลาดดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๑

นางสาวอรดา ปุผาทาโน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๒

นายเดชฤทธิ

์

อินต๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๓

นางสาวกิรณา แก่นพุทรา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๔

นางสาวจุฑาทิพย์ แจวจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๕

นางสาวชนัญญา ปกกะตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๖

นายณัฐพล นามเค้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๗

นางสาวพิมพ์ชนก เนียมไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๘

นายภูวมินทร์ ชาวชอบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๒๙

นางสาววชิรา สร้างนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๐

นายวรโชติ คำบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๑

นางสาวสุรีรัตน์ เกษศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๒

นางสาวอริยา โอนไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๓

นางสาวจิราพร วังสงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๔

นายธนพนธ์ ปอมไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๕

นายธวัชชัย พานไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๖

นายธีระพงษ์ แก่นนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๗

นางสาวปวีณา โททัสสะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๘

นางสาวพัชรินทร์ นาอ้อม
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๓๙

นางสาวรินดา โอนไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๐

นางสาววรวรรณ โทไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๑

นายวัชรพล ปานาสา
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๒

นายวัธชัย พลทองหลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๓

นางสาววิถาดา พันธมาตร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๔

นายศุภเชษฐ์ เลยกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๓ / ๙๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๕

นางสาวสุกัญญา รัตนวิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๖

นางสาวเชาวนา ลัดหนองขี
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๗

นางจุรีพร นิกรรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๘

นางธีระนุช ชาวชอบ
๐๔/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๔๙

นางสาวบุปผา ราชโสภา
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๐

เด็กชายณัฐพล ยางนอก
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๑

เด็กชายภูวเนตร แจ้งขำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๒

เด็กชายวรวุฒิ สีดา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๓

เด็กหญิงศิริวิมล เหวนอก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๔

เด็กหญิงจันทรา โสเลรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ภิญโญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๖

เด็กชายธีระวัฒน์ นวลรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๗

เด็กหญิงปญาพร ปตตาเคนัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสเลรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี ตุ้มเมืองโดน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๐

เด็กหญิงทิพวรรณ คำนึง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๑

เด็กหญิงธนพร รอดปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๒

เด็กชายธีรเดช เพ็ชรสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๓

เด็กหญิงบุณยกร ฉาบสูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๔

เด็กหญิงปณาลี จำเริญลาภ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๕

เด็กหญิงพรนภา พิมพ์ปรุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๖

เด็กหญิงพรรนิดา สร้อยทองหลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมปรุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๘

เด็กชายอดิเทพ ชูทองหลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๖๙

นางจำเนียร วาจาจิต
๑๗/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๐

นางนวลจัน ศฺิริบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๑

นางน้อย ปนะสา
๐๓/๐๒/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๒

นางล้อม นางสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๓

นางสีทอง นางสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๔

นายแก้ว ประสมศรี
๐๑/๐๕/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๕

นางใบ คำนึง
๑๖/๑๐/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๖

เด็กหญิงชลธิชา เบ้าคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๗

เด็กหญิงณัฐชา ดุมเกษม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๘

เด็กหญิงนัฐธิชา รอดนอก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๗๙

เด็กหญิงนันทภัค พิมพ์ภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๐

เด็กหญิงรัตติกาล ดวงตาไท้
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๑

เด็กหญิงณัฐกรานตร์ แสงสุขสว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๒

เด็กชายทศพร ศรีหนองจิก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๓

เด็กชายปฏิภาณ แช่มสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๔

เด็กชายปรวิชญ์ กุไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๕

เด็กชายปยวัฒน์ เศรษฐี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี มาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๗

เด็กหญิงภูมรินทร์ นุชนาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ ชุ่มกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๘๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชุ่มไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิสะกัง

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๑

เด็กชายศุภโชค แปนโพธิกลาง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๒

เด็กหญิงสุภาพร ชัดเจน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๓

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ขอเชือมกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๔

เด็กหญิงกมลพรรณ รอดนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๕

เด็กหญิงกำไล สีดำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๖

เด็กชายฉนพฉัตร แจ้งคง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๗

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สำแดงภัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๕๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เลยไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๐

เด็กชายธนธัช ภูริวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๑

เด็กชายธนวันต์ เหินศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๒

เด็กหญิงนิภาพร ทบวงศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๓

เด็กหญิงพรพิมล หาญตะคุ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๔

เด็กชายพลวัต ทังทอง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคกศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ดงคำสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๗

เด็กชายศรัญู ไชยเสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๘

เด็กหญิงศรินลักษณ์ ธรรมสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๐๙

เด็กชายสันติสุข กุดนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๐

เด็กหญิงสาวิตรี เข้ากลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา เสาชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา โคกศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิกลาง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๔

เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ ภาละโถ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๕

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วคูนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๖

เด็กชายยศกร ราชมาจักร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๗

เด็กหญิงขวัญไพร ชัยภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๘

เด็กหญิงธนพร เมฆวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๑๙

เด็กหญิงธนภรณ์ มงคลกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๐

เด็กชายพีรณัฐ ศักดิทองหลาง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๑

เด็กหญิงภารดา วรรณสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๒

เด็กชายกิตติพงศ์ พิศพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลินหอม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ กันทะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๕

เด็กหญิงชนันนัทธ์ โพธามาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๖

เด็กชายชัยมงคล ไกยวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๗

เด็กชายณัฐพล พลสว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๘

เด็กหญิงธิดาพร สีสัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๒๙

เด็กชายปรเมษฐ ประทุมเม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๐

เด็กชายพีรพล พรหนองแสน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ พรมหนองแสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๒

เด็กชายวชิรวิทย์ พูนศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๓

เด็กชายวายุ พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๔

เด็กหญิงวารุณี ชนะทะเล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๕

เด็กชายวิทยา ฉลาดดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๖

เด็กชายอภิวัส วิเศษไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๗

เด็กชายกฤตยชญ์ แคนดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ สายสมุด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๓๙

เด็กหญิงกาญจนา ขุนพรหม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๐

เด็กหญิงกาญจนา แสงดาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๑

เด็กหญิงชลธิชา พานเหนือ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๒

เด็กหญิงทิฆัมพร จันทะมาลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๓
เด็กหญิงประกายเพชร

เศรษฐี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ อักคัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๕

เด็กชายภูฤทธิ

์

ปานามิโก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๖

เด็กชายภูวิศ ฉุ้นย่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๗

เด็กชายภูสิทธิ ฉุ้นย่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๘

เด็กชายลาภิน ปงกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๔๙

เด็กชายวชิระ ชมภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๐

เด็กชายวรยศ โคไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ แก่นเพ็ชร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๒

เด็กหญิงสุธิดา ดอกกล้วยกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๓

เด็กหญิงสุนิตา เกิดสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๔

เด็กชายอนันท์ พลโยธา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๕

เด็กหญิงเพาพะงา จันทะมาลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๖

เด็กหญิงจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๗

เด็กหญิงชลธร ศรีระวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๘

เด็กหญิงชินาณางค์ ไปเจอะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๕๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาวไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๐

เด็กชายณัฐดนัย พรหนองแสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๑

เด็กหญิงณัฐสุดา ภาระโถ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๒

เด็กชายธนกฤต กุลกานนท์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๓

เด็กหญิงศศิธร ไกยวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๔

เด็กหญิงสุนิษา บุญกอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๕

เด็กหญิงอารียา ปะวะศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๖

นายธนิต แทนสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๗

นางนงเยาว์ คำใส
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๘

นางบัวพันธ์ พิลาราช
๐๖/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๖๙

นางพรมนิล แทนสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๐

นางสาววรรณวิมล ไปเจอะ
๐๓/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๑

นางวันเพ็ญ ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๒

นายศราวุธ ตลับไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๓

นายเพชรรัตน์ อินภู่

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๕

เด็กหญิงชญาดา ลาภสถิต
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๖

เด็กชายชยุตพงศ์ มานะเสน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เจียรกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๘

เด็กชายทวีทรัพย์ ไม้หอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๗๙
เด็กหญิงธารทองธารา

หนไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๐

เด็กหญิงนาฎณัฐดา แจ้งทองหลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๑

เด็กหญิงนิจสิรี ถนัดหมอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๒

เด็กหญิงประภารัตน์ ศรฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ตุ่นปรุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๔

เด็กหญิงภาวิณี รัศมีช่าง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไม้หอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๖

เด็กหญิงมนัสชนก ประกอบมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๗

เด็กชายยุพราช สุเรรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๘

เด็กหญิงไพรดา ฝาชัยภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๘๙

เด็กหญิงกริษฐา โพนคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๐

เด็กชายจิรัสย์ ปจจัยตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๑

เด็กชายณัฐพล ก้องทองหลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๒

เด็กหญิงนาฏนภา หมันเพียร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๓

เด็กชายนิธิไกร แสนหว้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๔

เด็กหญิงประภิญญา สังข์ทองหลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๕

เด็กหญิงปวิดา ทองวิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๗

เด็กชายฤทธิทวี

์

สังข์ทองหลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๘

เด็กหญิงวิภาดา ทองพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๖๙๙

เด็กหญิงศศินิภา ทองวิเศษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๐

เด็กหญิงศิรประภา เพลงดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๑

เด็กหญิงเตียงฉาย รืนโพธิกลาง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๒

เด็กชายเอกพล คูณกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๓

เด็กหญิงภัทรภร นาคพะเนาว์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๔

เด็กหญิงสศินี ไม้พิมาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๕

เด็กชายกฤษฎาภร เพชรแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๖

เด็กชายทินภัทร พรมมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๗

เด็กชายธีรพงษ์ ผงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๐๙

เด็กหญิงพิชญาสิณี อาศัยบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๐

เด็กหญิงพิมภิมาศ สุราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๑

เด็กหญิงสุธารินี ศรีหาบุญทัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๒

เด็กหญิงอัมพวัน พันทุม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๓

เด็กหญิงอินทิพร พิรักษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนะกาโล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๕

เด็กชายเดชาวัต บุญมาพิลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๖

เด็กหญิงไอรดา แขมคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๗

เด็กชายพรมมินทร์ วรนาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๘

นางศุภาพิชญ์ หาญโกรธา
๓๐/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๑๙

นางสาวสมิตานัน โคตร์สมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๐

เด็กชายกฤษณัย ประพาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๑

เด็กชายกิตติคม ดาวไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๒

เด็กชายกิตติชาติ ดาวไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๓

เด็กหญิงญนันทพร แสนผุย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๔

เด็กชายธีรวุฒิ หนองคาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๕

เด็กหญิงนันท์ทริกา สังขฤกษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๖

เด็กหญิงภัทรพร นาสิงขันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภาละโถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี จันทรเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๒๙

เด็กหญิงวารวรินทธ์ นาหนอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เครือแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปจจัยโก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๒

เด็กหญิงอัญรญา หุ้มไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ชาวสวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๔

เด็กชายเขมินทร์ ชูช่วยสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๕

เด็กชายเดชาชัย ปนะสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๖

เด็กชายนที พลแสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๗

เด็กหญิงนันทิยา โคตรสีเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๘

เด็กหญิงพรรณพัชร ปกกาวะเล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๓๙

เด็กหญิงพิชยา ปดตาเนนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๐
เด็กหญิงมลทิญาภรณ์

สังข์เสวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๑

เด็กหญิงวาสนา โฉมศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๒

เด็กหญิงวิราวรรณ ปนะกัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๓

เด็กชายวุฒิชัย ศรีแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๔

เด็กหญิงศิริพร เสริมแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๕

เด็กหญิงอริศรา บัวนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปะเทสัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๗

เด็กชายณัฐดนัย ปรึกษาชีพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๘

เด็กหญิงภรณ์ธิญา อกแฮ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๔๙
เด็กหญิงรัตน์ติกาญจน์

ปมสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๐

เด็กหญิงวิชาดา บางซาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๑

เด็กหญิงศุภานิช เลาะกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๒

เด็กชายอนุภาพ รัตนจันทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๓

เด็กชายใจชาติ บุตรเทียม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๔

เด็กชายจักราวุธ สำเรียนรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีหาชารี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๖

เด็กชายบารมี ปนแคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๗

เด็กหญิงวาสนา ชัยยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๘

นายประดิษฐ์ ลีลาน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๕๙

นางประนอม ตังชารี

้

๒๒/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๐

นางละมุน แสนศรี
๒๔/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๑

นางสุภาพ ทุมนาหาด
๒๕/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๒

เด็กชายนครินทร์ ถอยกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๓

เด็กหญิงนิลพัฒน์ พิมพ์เดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๔

เด็กชายมนเทียน สังสุนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๕

เด็กหญิงมีนา ทุมนาหาด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๖

เด็กชายวันชนะ สอนจันดา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๗

เด็กชายศุภกฤต ว่องไว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๘

เด็กหญิงสายธาร บุญดอนนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๖๙

เด็กหญิงสุรีย์พร สระบัว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๐

เด็กหญิงณปภา สมนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สีธรรมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๒

เด็กชายปทมพร แก่นฝาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๓

เด็กหญิงปยะพร วังสงคราม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๔

เด็กชายวัชรพล พรมมากุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา เสนากร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๖

เด็กหญิงแพรวนภา ม่วงมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ ศรีมะเริง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๘

เด็กชายชาญชัย คิมหันรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ บ้านเปา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แนมขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๑

เด็กชายธนกฤต แขกรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๓

เด็กชายปรีชา โปะไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทองพูล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๕

เด็กหญิงวัณสิริ งบพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา ทองอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๗

เด็กหญิงอนุธิดา แจ่มแจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๘

เด็กชายเตวิช เขียวรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๘๙

เด็กชายณัฐลดา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๐

เด็กหญิงนรภัทรสรณ์ บัวบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๑

เด็กหญิงนันทิกา ยมพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๒

เด็กหญิงกรวรรณ ชากลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๓

เด็กหญิงชนม์นิภา ทองหลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๔

เด็กชายธนากร เกียงไธสง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๕

เด็กชายพิทักษ์ เกิดปรุ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๖

เด็กหญิงวาสนา แสงหิรัญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

เผือคำภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เอียมขุนทด

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๗๙๙

เด็กชายณัฐกานต์ ยาวาป
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๐

เด็กชายณัฐิวุฒิ ดีพาชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๑

เด็กชายทรงชัย ยะมะหาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๒

เด็กหญิงนำฝน นามมัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๓

เด็กหญิงประภาภัทร์ โสตะพรามห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๔

เด็กหญิงพัชรีวัน คำวงพะเนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ประภา สุวรรณกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๖

เด็กหญิงพีรนารถ บุตรสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๗

เด็กชายภูวดล ประโพสาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๘

เด็กหญิงมนทินี กงจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๐๙

เด็กหญิงรัชนีกร ยมพิมาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๐

เด็กชายราเมท ฉัตร์พิมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กังวาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๒

เด็กชายวสันต์ อุดมเดชฤาชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๓

เด็กชายวันเฉลิม มุงกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๔

เด็กหญิงวารุณี ตาลสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๕

เด็กชายศราวุฒิ พุ่มโพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๖

เด็กชายศิริพงษ์ น้อยศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๗

เด็กหญิงสุนันทา สระแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๘

เด็กหญิงสโรชา ทะลอมคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๑๙

เด็กหญิงอรพิม ประสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจกล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๑

เด็กชายกิตติภณ กลบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๒

เด็กชายกิตติภพ กลบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๓

เด็กหญิงจิราณี สระทองหลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วกลัา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๕

เด็กหญิงจีราวรรณ เพ็ชรสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๖

เด็กชายณัฐกิตต์ ละดาวัลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๗

เด็กชายดิเรก พิมพ์ปรุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๘

เด็กหญิงดุจดาว แสงชนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

โปะไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๐

เด็กชายธนากร จำป
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงถวิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๒

เด็กชายธันวา อาษาศึก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๓

เด็กหญิงนำทิพย์ นามมัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๔

เด็กชายพงศธร ชูตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๕

เด็กหญิงพิติญา รวมคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๖

เด็กหญิงภัคทิวา จิตพิมาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๗

เด็กหญิงภาณิดา วงษ์บ้านดู่
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ขยันงาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๓๙

เด็กชายศรายุทธ นาคกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๐

เด็กชายศุภชัย โพธิทอง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๑

เด็กชายสหภัณฑ์ จงโปร่งกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๒

เด็กหญิงสุภาพร หนูกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๓

เด็กหญิงหทัยชนก สระทองหลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

โชคกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๕

เด็กชายอนุเทพ ชะนะพะเนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๖

เด็กหญิงเกศริน รักษากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๗

เด็กหญิงเมธินี สุวรรณพิทักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๘

เด็กชายชวกร บัวเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๔๙

นางสาวธัญญลักษณ์ กล้าหาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๐

เด็กชายธีรภัทร บัวนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๑

เด็กหญิงนริศรา ภิญโญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๒

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เพียงตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๓

เด็กชายนิรัติศัย สุวรรณโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๔

เด็กชายบวร พยัคมะเริง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๕

เด็กชายปยพงษ์ สมัคการ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๖

เด็กชายพันธกานต์ หงษ์วิไล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๗

เด็กหญิงวรนุช นะสังขมิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๘

เด็กชายวรวิช เดชสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๕๙

เด็กหญิงวาสนา แสวงพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๐

เด็กชายศรัณย์ วงศ์ราษฎร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๑

เด็กชายศักดิชัย

์

เพ็ชรพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ขยันงาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุดดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๔

เด็กชายอรรตพล นาคพิมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๕

เด็กชายอัษฎาวุธ รักษาสัตว์น้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา ทองหลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๗

เด็กหญิงอินทิรา พลีดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ขยันงาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๖๙

นางสาวอุบลวรรณ คูณภาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๐

นางสาวเกวลิน รักษากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๑

เด็กหญิงเยาวรัตน์ เจ๊กมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๒

เด็กหญิงแจสมิน คาร์เตอร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๓

นางสาวพูนพิศมัย เปยมสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๔

นายวิรัตน์ แปลกผักแว่น
๒๘/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๕

นายเจนวิทย์ จันทร์วิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๖

นางจิรัสย์ พรหนองแสน

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๗

นางณัฐธยาน์ สกุลนันทวิมุทร์
๐๒/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๘

นายทรงยุทธ ทองประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๗๙

นางทิติยา สุภารีย์
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๐

นายธวัชชัย พิทักษ์สกุลรัตน์
๒๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๑

นายนิพัทธ์ ศรีอาริยวิจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๒

นางนิภา ศรีโคตรโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๓

นางบัวลอย จอมไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๔

นายบุญส่ง แปลงไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๕

นางสาวบุษบา มนต์พิทักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๖

นางพวงเพชร นาคสะพัด
๐๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๗

นางรุ่งทิวา พลชำนิ
๑๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๘

นางลัดดา ฉำธงชัย
๐๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๘๙

นางสาววราพร ศิริกฤษ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๐

นางสมหมาย เสริมสุข
๑๔/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๑

นางสว่าง มีสูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๒

นางสาวสิริวดี บัวแดง
๑๕/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๓

นางสุคนธ์ โปะไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๔

นางสาวสุพรรณา อินทะวัน
๒๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๕

นางสาวสุภาวดี ประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๖

เด็กหญิงกรรณิกา มหาดไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๗

เด็กหญิงชรินทร์ธร บุตรนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๘

เด็กชายชลนธี สุขหอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๘๙๙

เด็กหญิงช่อลดา พลทะสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ พิเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๑

เด็กชายติณณภพ เพ็ชรสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๒

เด็กชายธนดล โชติพรมราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สุดตะนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๔

เด็กชายธิติ อ่อนทองหลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๕

เด็กหญิงธิยาดา ทุดบุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ กล้าหาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๗

เด็กชายนัฐวัฒ ถินดอนหวาย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๘

เด็กชายนัฐวุฒิ พ่อสียา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๐๙

เด็กหญิงนันทิกา รามจะตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ พิมพ์ปรุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๑

เด็กหญิงนุชนาฎ เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๒

เด็กหญิงพัชราภา วาปโส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๓

เด็กชายภัทรพล เลยไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๔

เด็กชายภูวิดล แก้วจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หมึกไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๖

เด็กหญิงวรากรณ์ บุญดอนนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๗

เด็กหญิงสุธินี แสนศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๘

เด็กหญิงอริสรา ศรีโพธา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๑๙

เด็กหญิงอริสราพร โทจรัญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๐

เด็กหญิงอัมพร สุทธิสา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๑

เด็กชายอาทิตย์ สุขกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๒

เด็กชายอาทิตย์ สุดเเสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๓

เด็กชายอานันท์ บรรหาร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยาศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๕

เด็กชายอิทธิพนธ์ บุตรศรีภูมิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๖

เด็กหญิงเจตสุภา พิศพล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำนึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๘

เด็กชายเสนาม มูลหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๒๙

เด็กชายจิรพนธ์ กระแสโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๐

เด็กชายพิชิต พิมเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

บัวนาค
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๒

เด็กหญิงกุลณัฐ แสงสุขสว่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๓

เด็กหญิงขวัญหทัย ยอดมณีกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๔

เด็กชายจิตรภานุ โฉมเฉลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๕

เด็กชายจิรกิตต์ ยาตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๖

เด็กหญิงจิรวัฒน์ ธาดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๗

เด็กชายจีกรี เศรษฐี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๘

เด็กหญิงฉันทิกา ด่างแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๓๙

เด็กชายชัชวาลย์ รูปจะโปะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๐

เด็กหญิงญาตาวี นาเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เนียดพลกรัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๒

เด็กชายณัฐพล เพียวสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำเปลว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๕

เด็กชายทนงค์ ดุมเกษม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๖

เด็กชายธัญวา ศรีสด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๗

เด็กชายธีรไนย ปจจัยโก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๘

เด็กหญิงนภารัตน์ เดธบุรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๔๙

เด็กหญิงบุษบา แก้วมีศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๐

เด็กหญิงปราณปรียา คึมสูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๑

เด็กหญิงพันธ์สา วงษ์ศรี

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๒

เด็กหญิงภูริชญา เพ็ชรนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๓

เด็กชายมานะ โคตรแพง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๔

เด็กหญิงวราพร นิรัตนะไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๕

เด็กชายวิทวัส พรมจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีทะราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๗

เด็กชายสมพงษ์ ปราศจาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญหลัง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมนาหาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา แนบสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๑

เด็กชายอรรถกรณ์ บัวแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๒

เด็กชายอลงกรณ์ ดามี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๓

เด็กชายเดชพิทักษ์ พัดเพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๔

เด็กชายเอกรินทร์ พางาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๕

เด็กหญิงแพรวมณี ราชเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์นวล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๗

เด็กหญิงจุไรลักษณ์ เพียรชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุ่งฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๐

เด็กชายธีรพล สมนาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๑

เด็กชายนันทการต์ สนธิมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๒

เด็กชายนิทัช ภูสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๓

เด็กชายนิวัช ภูสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๔

เด็กหญิงปนัทพร ฉาบสุงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๕

เด็กหญิงปรายฟา พิเศษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๖

เด็กหญิงปวีณา อัคฮวด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๗

เด็กชายพงศกร ศรีไชยทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๘

เด็กชายพงศธร แก้วแก่นตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๗๙

เด็กหญิงพนิดา ทีรัก

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๐

เด็กหญิงพรนภัส นางสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แข็งขัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ โคตุมาลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ ดอมไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๔

เด็กหญิงอารยา ใจยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๕

เด็กหญิงเกศสุดา ไม้กลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิศพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๗

เด็กชายจตุพล หุุมไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๘

เด็กหญิงจรัชชยา ลาวัลย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๘๙

เด็กหญิงจา วงษ์ศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๐

เด็กชายชนวัฒน์ รักษาสัตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีระวัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๒

เด็กหญิงณัชารีย์ อ่อนเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๔

เด็กชายดุลยวัฒน์ กลินหอม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๕

เด็กชายทองยืน หาญไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๖

เด็กหญิงทัชดาว บุตรศรีภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๗

นายธนพล พาพิมพ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๘

เด็กชายธันยวีย์ พิลาราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๓๙๙๙

เด็กหญิงนฤภร ใจตางค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๐

นางสาวนิตนิภา ภักดีกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๑

เด็กหญิงนิพาดา อู๋
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๒

เด็กหญิงนำฝน ธรรมพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ธุมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๔

เด็กชายพลกฤต แซ่อึง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๕

เด็กหญิงพัชราพร แปลงไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๖

เด็กหญิงพาฝน แก้วมะดัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๗

เด็กชายพีรพัชร พิมพา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี พิศพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๐๙

เด็กชายภูวดล พันธุรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๐

เด็กหญิงมนต์นภา เนตรสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๑

เด็กหญิงลลิตา เปรมไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๒

เด็กหญิงลลิตา เสือซ้อนพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๓

เด็กหญิงวนิดา ญาตินิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๔

เด็กชายวรัญู อังคังนาลาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ปตยะสา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๖

เด็กหญิงวาสนา ศิริพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๗

เด็กหญิงสรางสุดา หาคลุ้มคลัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงโพทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ เจริญลาภ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๑

เด็กหญิงสุนิตา ยีเต็าะ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๒

เด็กหญิงสุนิษา โคตุมาลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๓

เด็กหญิงอจลา ลาวัลย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทุ่มไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๕

นายอนันต์ แจ้งขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ ตุ่นแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๗

เด็กชายอภิชาติ ประจันทะสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๘

เด็กหญิงอภิญญา ปาณามิโก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๒๙

เด็กชายอัครวิน เบิกบาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๐

เด็กชายอุทัย วิเศษขลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๑

เด็กหญิงเกศกนก บุญมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๒

เด็กหญิงไผ่หลิว ลายจันทืก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๓

นางสาวพรวลัย ธรรมพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๔

นางสาวกณิสา เรียบร้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๕

นางสาวกมลลักษณ์ อาจสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๖

เด็กหญิงจุไรวรรณ โทจรัญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๗

นางสาวชลนิชา ประจันทะสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๘

นายชิราลักษณ์ ภูคำศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๓๙

นางสาวชุติมา ปุริสมัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๐

นางสาวฐิติมา บุญชด
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๑

เด็กชายณรงเกียรติ สมคูบัว
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๒

นายณัชพล มหาดไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๓

นางสาวณัฐธิดา ยางนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๔

นางสาวดลพร วิไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๕

นางสาวดวงธิวา ดวงเดือน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๖

นายธนธรณ์ พิมพ์เดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๗

นายธนบดี ไกรทองสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๘

นางสาวนริศรา พึงจันดา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๔๙

นางสาวนิศรา สังข์ทองหลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๐

นางสาวนิศาชล นามมูลตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๑

นายนิโรจน์ โภชน์พันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๒

นายปยะ จันทะสด
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๓

นายพงศ์ภัค บุญสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๔

นายพรชัย พรมชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๕

เด็กหญิงพัชราพร โคตรศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๖

นายพุฒิพงศ์ ในกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๗

นายภานุพงษ์ ลีลาน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๘

นายมนัญชัย ไพรวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๕๙

นางสาวมัณฑนา มณีไสย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๐

นายยสินทร จำเจริญลาภ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๑

นางสาวยุภาพร ปกกาวะเล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๒

นางสาวรินดา บัวลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๓

นายวรกันต์ ยังทองหลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๔

นางสาววรรณฤดี อุทัยประดิษฐ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๕

นางสาววรินทร สระแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๖

นางสาววันทนีย์ พึงจัด

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๗

นางสาววิราภรณ์ ตรีไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๘

นายวิศรุต กระแสโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๖๙

นายวีรศักดิ

์

อาศัยพลวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๐

นายวุฒิชัย พรหมพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๑

นายวุฒิพงษ์ พ่วงใหม่
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๒

นางสาวศุภานัน ภู่ทองหลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๓

นายสลา หาญสัตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๔

นางสาวสายธาร รอดบุญมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๕

นางสาวสิริพร พุทธิชน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๖

นางสาวสิริเพ็ญ พุทธิชน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๗

นายสุทธิพงษ์ นนทะดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๘

นายสุทิวัส ยุระปกษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีคนานุรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๐

นายสุพิศ เทียงขันธ์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๑

นางสาวสุวนันท์ พลทิพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๒

นางสาวสุวรรณเกสร ชาติเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๓

นายสุวัจน์ บุญทิมาภรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๔

นายอภิชิต ปะโภสัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๕

นางสาวอรปรียา แย้มประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๖

นางสาวอรวี อยู่คลำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๗

นายอรุณชัย ปจจัยคภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๘

นางสาวอินทิรา แดนทองหลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๘๙

นางสาวเกสรา เทียงเดช

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๐

นางสาวเจนจิรา ลมไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๑

นายเจษฎา เจริญลาภ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๒

นางสาวเปรมวดี ชาติดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๓

นางสาวโสภาภรณ์ แสนเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๔

นางสาวกชวรรณ คอผา
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๕

นายกรกรต แก้วพะเนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๖

นายกฤษฎา ทุมกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๗

นางสาวกัญญารัตน์ กองทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๘

นางสาวกันณิการ์ สีโคกกรวด
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๐๙๙

นางสาวกัลยา ลางชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๐

นายคุณากร ออมไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๑

นางสาวจริยา พรหนองแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๒

นางสาวจิราภรณ์ พิมพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๓

นางสาวธนวรรณ เศรษฐี
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๔

นางสาวนฤนาถ จันทรังษี
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๕

นางสาวนวมินทร์ พลวุฒิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๖

นางสาวนวลนภา บุตรช่วง
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๗

นางสาวนันทนัช อินมูลเทียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๘

นางสาวปยนัฐ สิงห์โท
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๐๙

นายพงศ์พิสุทธิ

์

ชาติดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๐

นางสาวพลอยไพลิน โมงขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๑

นางสาวพัชรี จันตะเฆ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๒

นายพันกร แก้วมะดัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๓

นางสาวยุพารัตน์ ราชเสนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๔

นางสาวยุภา เย็นสบาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๕

นางสาวรักษิณา แก้วคูนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๖

นางสาววจิรา ทวยทุงสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๗

นายวรวัตร บัวนาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๘

นางสาววัชราภรณ์ คงวุฒิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๑๙

นางสาววัทน์สิริ เจริญลาภ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๐

นางสาววิยะดา ยาตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๑

นางสาววิรามร ศรีกระแกะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๒

นางสาวศิริกัญญา รัตนจันทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๓

นางสาวศิริพร ฉิมปรุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๔

นางสาวสรัญญา แซ่จี

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๕

นางสาวสุริยาภร ศรีหาบุญทัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๖

นายอรรถชัย แก้วโภคา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๗

นางสาวอรัญญา พลทองมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๘

นางสาวอัญชิสา ยาตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๒๙

นางสาวอุบลวรรณ สีรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๐

นายเจริญราช สมสะอาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๑

นางสาวเบญจมาศ สืบเพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๒

นายเปล่งศักดิ

์

เสร็จกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๓

นางสาวโกมลชนก ปดตาละคะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๔

นายไชยวัฒน์ รักษาสัตว์น้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๕

นายธนสิทธิ

์

วิเศษขลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๖

นายธนากร ปฐม
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๗

นายพิทยา โทจรัญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๘

นายศาสตรา พิมพ์ภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๓๙

นางสาวกาญจนา ม่วงกล้วย
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๐

นางสาวจันทมณี จันทรวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๑

นางสาวจิตาภา พ่อสีดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๒

นายจิรพัทธ์ ยุรปกษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๓

นางสาวชติมา ปุลาสะเก
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๔

นางสาวฐิติชญา พันนาเหนือ
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๕

นางสาวณัฐชยา ร่มเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๖

นายณัฐนนท์ ปะวะศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๗

นายณัฐสิทธิ

์

โพธิกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๘

นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๔๙

นายพงศ์ธร ลีลาน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๐

นางสาวพัชราภรณ์ โพพิลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๑

นางสาวพัชรี พิมพา
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๒

นายภัทรพงษ์ ชนะน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๓

นางสาวรัชนี พลีดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๔

นางสาววริยา ชาติวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๕

นายวิชิต ปะโภสัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๖

นายศิถวัส ไปเจอะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๗

นายศุภชัย นาคบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๘

นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๕๙

นายสันติพัฒน์ ไชยนิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๐

นางสาวสุกัญญา อุทัยประดิษฐ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๑

นายสุรศักดิ

์

เกตุพิบูลย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๒

นางสาวสุวนีย์ สุทธิปญญา
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๓

นางสาวสุวิชา สีดาชมภู
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๔

นายอภิสิทธิ

์

ลาภเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๕

นางสาวอรอนงค์ คำมิง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๖

นางสาวอังศุมาลิน ละอองทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๗

นางสาวอุไรวรรณ คำด้วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๘

นางสาวเกษิณี บุตรนอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๖๙

นางสาวเชษฐ์สุดา ใจสันทัด
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๐

นางสาวเนตรนภา คุณสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๑

เด็กหญิงกนกพร โงสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๒

เด็กหญิงกมลชนก เทศสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๓

เด็กชายกมลภพ กรึกสำโรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๔

เด็กหญิงกรกนก แสนบุญศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๕

เด็กชายกรณพัฒน์ มาตรโคกสูง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๖

เด็กหญิงกัณธิชา แจ่มใส
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๗

เด็กชายกิตติ ลาดนอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๘

เด็กชายกิตติภูมิ ประกอบวรการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๗๙

เด็กหญิงกีรติกาญจน์ ขันติพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๐

เด็กหญิงกุลธิดา ภูหูษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๑

เด็กชายก่อเกิด กาฬสินธุ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๒

เด็กชายขจรยศ สิงห์สาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว ศรีสมภาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๔

เด็กหญิงจณิสตา ยะเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๕

เด็กชายจักรรัตน์ ดวนสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๖

เด็กชายจักริน เพิมเกาะ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๗

เด็กชายจารุพงษ์ กุลกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๘

เด็กหญิงจารุมน คำแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๘๙

เด็กหญิงจิราพร บุญสายออ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ สิบกำปง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สายขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

จงเอือกลาง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๓
เด็กหญิงชณัฏฐ์สุกานต์

ปนสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๔

เด็กชายชนนน พันธ์สวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

โพธิจักร

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๖

เด็กชายชยพล สังวาลย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๗

เด็กชายชลชาติ ไชยณรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๘

เด็กชายชัยพฤกษ์ วรรณบวร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๑๙๙

เด็กหญิงญาดา แซ่ซือ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๐

เด็กหญิงฐาปณี กองโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๑

เด็กหญิงณัฎฐกมล จงกลนีย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วจีน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๓

เด็กชายณัฐนันท์ แว่นกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๔

เด็กชายณัฐภัทร รัตนารักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๕

เด็กหญิงณัฐวิภา มีโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๖

เด็กหญิงณัทอักษร วิลาลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โสขุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ภูมิพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๐๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ ภักดีจอหอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๒ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๐

เด็กหญิงธนัญญา ปาปะเณย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๑

เด็กหญิงธันยธร วอนรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๒

เด็กหญิงนันทภรณ์ ชัยทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๓

เด็กหญิงนันทินี รัตนแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๔

เด็กหญิงนันท์นภัส โคมสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๕

เด็กชายนาวิน โกนสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๖

เด็กหญิงบุษกร บาตรโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๗

เด็กหญิงปณิตา ธรรมรักสัตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๘

เด็กหญิงปริยากร เกตุกรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๑๙

เด็กหญิงพรนัชชา พูนสำลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๐

เด็กหญิงพัชชาพร คำสันเทียะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๑

เด็กหญิงพัชรพร รัตนพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิทธิประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๓

เด็กหญิงพิยดา อภิวัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๔

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ศิริคุณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๕

เด็กหญิงภัทรกันย์ รักษาคลัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๖

เด็กหญิงภัทราพร ศรีพงษ์เพลิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี ขวัญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ แท่นพุดซา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วสอาด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๐

เด็กหญิงมยุรี ฉลาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๑

เด็กหญิงมาริษา บุญศรีติรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ พิมพ์ชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์เงิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ เทียมโคกกรวด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๕

เด็กหญิงวนิดา เดชมะเริง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๖

เด็กหญิงวันทนีย์ ปราณีตพลกรัง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๗

เด็กหญิงวาสนา ร่มพุดซา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๘

เด็กหญิงวิภาวี จันทิมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วทองหลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๐

เด็กชายวิศวะ แยกโคกสูง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๑

เด็กหญิงศศิ แมนขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๒

เด็กหญิงศศิประภา ชูเกาะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๓

เด็กชายศิลาชัย ไชยชนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ หมวกสันเทียะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา ปอมโคกสูง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๖

เด็กหญิงสุภนิดา ดาดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๗

เด็กชายสุภัทรพล ศักดิสูง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๘

เด็กชายสุรชัย ตัดพุดซา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๔๙

เด็กชายสุรชัย แหวนโคกสูง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๐

เด็กชายสุรวุฒิ ทือเกาะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๑

เด็กหญิงสโรชา ชมโคกสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๒

เด็กหญิงหทัยชนก อ่อนกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๓

เด็กชายอธิวัฒน์ เปรียบจัตุรัส
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๔

เด็กชายอนุชัย เชียวการ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๕

เด็กหญิงอรพรรณ โตพังเทียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ โตพังเทียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ จิตร์โสภี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๘

เด็กหญิงอัมมิกา อินติสร้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๕๙

เด็กชายอานนท์ โพทราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๐

เด็กหญิงอาริยา นันทะรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๑

เด็กหญิงอารียา ปดสุวรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๒

เด็กชายอำพล สำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปุมสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๔

เด็กหญิงเฟองฟา เชือมกลาง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๕

เด็กหญิงเมธิณี ฉะโลมกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๖

เด็กหญิงเอมวดี การบรรจง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๗

เด็กหญิงโสภิตนภา จันทรเชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๘

เด็กหญิงโสภิตนภา สุนทร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๖๙

เด็กหญิงกนกพร ช่วยงาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๐

เด็กหญิงกาญจนา ฤทธิชีลอง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๑

เด็กหญิงจอมขวัญ ชอบสว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ จริงสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๓

เด็กชายชาคริต ขยันประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๔

เด็กชายชินกร หลอดคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๕

เด็กชายชินพัฒน์ อ่อนนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๖

เด็กหญิงฐาปนีย์ ซิเตอร์เน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๗

เด็กหญิงฐิติมา บุญจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แดงสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อินอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๐

เด็กหญิงณัฐริกา ลงคลาดกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๑

เด็กหญิงณิชาภัทร หวังรักกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๒

เด็กหญิงดารารัตน์ เกมกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๓

เด็กหญิงต้องตา เดชสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เกกสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๕

เด็กหญิงทัชพิชา เหล็กคง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๖

เด็กชายธนภูมิ สำลีด่านกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๗

เด็กชายธรรมกร เมืองสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ คะอังกุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๐

เด็กชายธีรวุฒิ เบกขุนทด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๑

เด็กหญิงนำค้าง ขำจรครบุรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ฤกษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ชัยกิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๔

เด็กหญิงนำฝน คงปลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๕

เด็กหญิงนิทธิรา หวายสันเทียะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๖

เด็กหญิงนิศรา ยำพันดุง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๗

เด็กชายบรรหาร ทิพย์สันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สารพงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๒๙๙

เด็กหญิงบัวชมพู เอกบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๐

เด็กหญิงประภาสิริ โฉมสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๑

เด็กหญิงปราณชล บอกสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช ไชยเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๓

เด็กหญิงปานิตา รุ่งโรจน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๔

เด็กหญิงปยดา พาผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๕

เด็กหญิงปยธิดา พิสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ อรรถาสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๗

เด็กชายพงศธร ชอบรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๘

เด็กชายพงศธร เนตรสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๐๙

เด็กหญิงพรไพลิน แปนทะเล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๐

เด็กหญิงพรรณทิษา พิรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน เสนากลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๒

เด็กหญิงพัชราภา เกตสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๓

เด็กหญิงพิชญา จันทะกรูต
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คล่องแคล่ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๕

เด็กหญิงพิยดา พอวังดอน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ชาบาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๗

เด็กหญิงภัทราวดี บัวหอม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๘

เด็กชายภูริพัฒน์ สำราญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๑๙

เด็กหญิงมนต์ธาร การรุ่งเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๐

เด็กหญิงมิลธิฬา บรรพกลม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๑

เด็กหญิงมีนา สำราญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๒

เด็กหญิงมุทิตา จอมสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๓

เด็กหญิงรัชนก ชาวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๔

เด็กหญิงรัชนีกร ธงวิชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๕

เด็กหญิงรุจิรา มุ่งเมืองไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๖

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ศรีแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๗

เด็กหญิงวชิรารัตน์ อ้อนชัยภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๘

เด็กหญิงวรรณนิภา อ้นสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๒๙

เด็กหญิงวรินทิรา อินทศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หาญพิทักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฟุงสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๒

เด็กหญิงวิภาดา ราชวัตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นันทะเขต
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ รักชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๕

เด็กหญิงศิลาพลอย บุญโสภาส

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๖

เด็กชายสิทธิโชค อยู่พันดุง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ชำนิจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา อรรถาวิชญ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๓๙

เด็กหญิงสุวพร กรวดค้างพลู
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรศรีภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๑

เด็กหญิงอภิญญา นราจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๒

เด็กหญิงอรุณโรจน์ ศรอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๓

เด็กหญิงอัญชลิกา ปราณีตพลกรัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๔

เด็กหญิงอาทิตติยา จินากูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๕

เด็กหญิงอิสรานุฉัตร หอมหวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๖

เด็กหญิงอุษณีย์ เจนหนองแวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๗

เด็กหญิงกมลชนก ห้อยไทยสงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

แส่สันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๔๙

เด็กหญิงจิรปวีณ เกิดกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๐

เด็กหญิงจีรนันท์ เพิมสันเทียะ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๑

เด็กหญิงชลลดา ใจเทียง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๒

เด็กหญิงชุติมา ท้าวปูตา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๓

เด็กหญิงณัฐชา เวียงสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๔

เด็กหญิงปรารถนา เหมราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๕

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ หัดสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๖

เด็กหญิงพรนิภา มุ่งโปงกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๗

เด็กหญิงพิธุนันท์ จันทร์หอม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๘

เด็กหญิงแพรวพิไล ระเบียบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๕๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟนสันเทียะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๐

เด็กหญิงรวิสุดา เวินสันเทียะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๑

เด็กหญิงลักษณารีย์ กลมกล่อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๒

เด็กชายลิขิต หวังข้อกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๓

เด็กชายวรเวช คุณสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๔

เด็กชายวราเทพ คงอภัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๕

เด็กหญิงวราลักษณ์ จิตมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๖

เด็กชายวัชรพงศ์ ขอด่านกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๗

เด็กชายวิริยะ ชาญณรงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๘

เด็กหญิงสายธาร เดชสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๖๙

เด็กหญิงสายฝน นันขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๐

เด็กหญิงสิตานัน เพิมพูน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๑

เด็กหญิงสิราวรรณ สำราญใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๒

เด็กหญิงสุณัฐญา โสภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๓

เด็กหญิงสุนิษา ทำดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๔

เด็กหญิงสุนิษา ผาสุก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๕

เด็กหญิงอติมา สนธิใหม่
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๖

เด็กหญิงอนุสรา งามนัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๗

เด็กหญิงเอือการย์

้

บินสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๗๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ เจ๊กพังเทียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา ดีไร่
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๑

เด็กหญิงญารินดา แซ่อึง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๒

เด็กชายไตรภพ เกิดนาก
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๓

เด็กชายธีระการณ์ ธัญญานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๔

เด็กหญิงเปรมวดี โฉมสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๕

เด็กหญิงพรชิตา ทมถา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๖

เด็กหญิงภานุมาศ ลาสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๗

เด็กหญิงภิรดา หวังแอบกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๘

เด็กหญิงรสริน ปอมสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๘๙

เด็กหญิงลักษณารีย์ ประจงกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๐

เด็กชายสุเมธ บัวหอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๑

เด็กหญิงสุวรี เสนสมุทร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๒

เด็กหญิงอนุสรา หมอนไหม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๓

เด็กหญิงอภิญญา เหล่าบัวดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๔

เด็กหญิงอภิญญา เกตกลางดอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ อิมะพัด
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๖

นางสาวกัญญาลักษณ์
แก้วศรีคร้าม

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๗

นางสาวเบญจลักษณ์ แสงยาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๘

นางสาวกมลชนก หวังรวมกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๓๙๙

นางสาวขวัญชนก รักเพียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๐

นางสาวจริยา พุทธา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๑

นางสาวชนาธิป แดงสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๒

นางสาวชนิกานต์ ปนกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๓

นางสาวฐิตินันท์ มิตรสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๔

นายณรงค์ศักดิ

์

อินอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๕

นางสาวทินรัตน์ นุขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๖

นางสาวนัยนา โตงติบ

๊

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๗

นางสาวนำทิพย์ เถาว์สันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๘

นางสาวนิลวรรณ ทรัพย์โนนหวาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๐๙

นางสาวประภัสสร เหิกขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๐

นางสาวปานวาด เวียงสีมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๑

นางสาวพิกุล แก้วงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๒

นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๓

นายมนัสชัย โคกเปอย
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๔

นายอภิวัฒน์ วิยะนัดถ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๕

เด็กชายชินวัตร์ โรดดอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๖

เด็กชายธนกร เสวครบุรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๗

เด็กชายวิริยะ โฉมนก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๘

เด็กชายวชิรากรณ์ สายเครือง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๑๙

เด็กชายจิรัชญา รอกระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๐

เด็กชายมานิตย์ โดดกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๑

เด็กชายศักดินธี

์

ศรีพิทักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๒

เด็กชายจิราวัฒน์ สุขใจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เฉียดพรมราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุดกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ กระบิลครบุรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุริยวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๗

เด็กหญิงนัฐพร ไหวจังหรีด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๘

เด็กชายอัครสาคร งาสำโรง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๒๙

เด็กชายกิตติธารา พลเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๐

เด็กชายภัทรวัตร กรวยทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๑

เด็กหญิงวรรณลดา อยู่รอย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๒

เด็กหญิงทักษอร สนครบุรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๓

เด็กหญิงเมษา คมสระน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๔

เด็กหญิงรัชฌานันท์ อ๊อดจังหรีด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๕

เด็กชายปฏิพล มงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๖

เด็กชายนรภัทร นันทโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฝุนครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๘

เด็กชายธนโชติ พรมครบุรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๓๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ฉิมสำโรง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๐

นางสาวเกษรินทร์ ยอดครบุรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๑

เด็กหญิงแพรไหม พายผักแว่น
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๒

เด็กชายอนุชา รุมผักแว่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๓

เด็กชายปยะพงษ์ กรีเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ถมครบุรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ช่อนกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๖

เด็กหญิงธิรดา กองจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๗

เด็กหญิงจรรยพร สร้อยเสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๘

เด็กชายภูริภัทร สุนทราราม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๔๙

เด็กหญิงจิรัสยา พรมอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๐

เด็กหญิงขวัญเนตร มาลาลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา แผ่วครบุรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๒

เด็กชายกัณติยศ ชุบกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๓

เด็กหญิงนวพร ทันครบุรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๔

เด็กหญิงสุกัสสรา แสงฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๕

เด็กหญิงสุพรรณษา รุ่งกำจัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๖

เด็กชายภูพิรัฐ เชิงกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๗

เด็กหญิงสุรีย์พร เภากระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ผันสำโรง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๕๙

เด็กหญิงแก้วกมล ผันสำโรง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๐

เด็กหญิงสุภาวิตา ชุนครบุรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๑

เด็กชายรัตนชัย เชิดครบุรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา เฝากระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๓

เด็กชายกฤษตเมธ ชาติเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๔

เด็กชายกฤษฎา จันทร์สำโรง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๕

เด็กหญิงอภิชยา ชมกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๖

เด็กหญิงทิฆํมพร พิมพ์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถุงกิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พุฒิอินทรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๖๙

เด็กหญิงณัฐระวี เริงฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๐

เด็กชายปติภัทร ชิดครบุรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๑

เด็กชายรณฤทธิ

์

ร้อยสำโรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๒

เด็กชายวรายุส มงคุตครบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๓

เด็กชายธนกฤต รวมครบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๔

เด็กหญิงพณิตา แชกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๕

เด็กหญิงณัณฐากร บุญถึง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แหวกกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๗

นายปภาวิชญ์ อภิสุทธิสาร
๒๒/๐๔/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านไชยวาล วัดโกรกสำโรง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ เงินจังหรีด
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๗๙

เด็กชายถิรวุฒิ ยุพาครบุรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๐

เด็กหญิงสุนันทา จามรเธียร
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๑

เด็กหญิงอรอุษา ยุพินครบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๒

เด็กหญิงถนิมรักษ์ บุษบา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๓

เด็กหญิงวิไลรัตน์ มณโมรา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๔

เด็กหญิงจริญา ชุ่มครบุรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๕

เด็กหญิงจันนิภา กองสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๖

เด็กชายพนาวัลย์ พันโคกกรวด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๗

เด็กหญิงสริญญา ดันกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๘

เด็กชายพงศธร จันทะชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๘๙

เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๐

เด็กชายพัมนา กาสินครบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๑

เด็กชายมนตรี ประชิตครบุรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๒

เด็กชายศรัณยู มะกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๓

เด็กชายอมรเทพ แก้วทะเล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๔

เด็กหญิงทักขิณา อ้อมทองหลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๕

เด็กหญิงภาชินี เบญจวลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๖

เด็กหญิงศิริประภา สิงห์ผักแว่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๗

เด็กหญิงสุวพัชร กาสินครบุรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๘

เด็กหญิงไอรดา เงินจังหรีด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๔๙๙

เด็กชายคมกฤษณ์ ริดจะโปะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๐

เด็กชายเจษฎสกรณ์ กงภูเวช

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๑

เด็กชายณัฐล ช้อนกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๒

เด็กชายปริญญา ลาทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๓

เด็กชายปญญาวุฒิ ลาทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๔

เด็กชายฤทธิไกร เพชรสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๕

เด็กชายสถิต นาวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๖

เด็กหญิงสิทธิดโชค แซ่เตียว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๗

เด็กหญิงทิพมณี บาหยัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๘

เด็กหญิงนิจวิภา กรีกรอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๐๙

เด็กหญิงพิยดา ช่วงโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๐

เด็กหญิงพรพรรณ มูลสิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๑

เด็กหญิงวริสรา กลำพันธ์ดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ประทุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา ยันสำโรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๔

นางสาวชรินรัตน์ ฉิมสำโรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๕

นางสาวศิริญธา ไขทะเล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๖

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

มูลกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๘

นางสาวสมหญิง ชาติครบุรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๑๙

นายนายนพณัฐ ชาเมฆ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๐

นายธีระ คานจะโปะ
๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๑

นายพานุภัทร หาดกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๒

นายศักดินนท์ ภูกรองพิน
๒๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๓

นายวิรุฬห์ ภาพกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๔

นายปฏิมากร อมกระโทก
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๕

นายภูวนัย บุญญรัตน์โต
๑๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๖

นายเอกลักษณ์ หดกระโทก
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๗

เด็กชายณัฐพล แปกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๘

เด็กชายชุมพล ดังใหม่
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ ส่องกระโทก
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๐

เด็กชายภูธเนศ เพาะสูงเนิน ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๑

เด็กชายวิรชาติ เกียรตินอก
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๒

เด็กชายณัฐนันท์ อารีกลาง
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๓

เด็กชายพีระภัทร ทิศกระโทก ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๔

เด็กชายชรัมย์ แก้วประดิษฐ์
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๕

เด็กชายปรัมย์ แก้วประดิษฐ์
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๖

เด็กชายกันตพล วิชัยรัมย์
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๗

เด็กชายโกวิทย์ ช้อนผักแว่น
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๘

เด็กชายภูมินทร์ บุญยี
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๓๙

เด็กชายอนุชา ใจเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๐

เด็กชายสิทธิชัย วงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๑

เด็กชายอัศนี ลาภกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

หัดกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สุธี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๔

เด็กชายโดมหชัย เอ้กระโทก
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๕

เด็กชายภควา บงกชปทุมพัฒน์ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ชมเกษม
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๗

เด็กชายอิสรภาพ ศรีนวลขาว ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๘

นายกรวิชญ์ บุตรสุ้ย
๑๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๔๙

เด็กชายกฤษฏา พูนกระโทก
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๐

เด็กชายกิตติภณ วังคะฮาต ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๑

เด็กชายชนสรณ์ กรวดนอก ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๒

เด็กชายชิษณุชา เรตสันเทียะ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๓

เด็กชายทศพร สายใจ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๔

เด็กชายทักษิณ พูนทอง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๕

เด็กชายธนากร อ่วมกระโทก
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๖

เด็กชายยิงยง

่

เลือดกระโทก
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๗

เด็กชายไววิทย์ สุบงกช
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๘

เด็กชายศราวุธ การรัมย์
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๕๙

เด็กชายศิริชัช โอดกระโทก ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๐

เด็กชายชนวีร์ วรรณสา ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๑

เด็กชายณัฐภัทร สอนกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แนบสันเทียะ
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๓

เด็กชายบุณพจน์ มะกระโทก ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๔

เด็กชายปยวัฒน์ ใจชอบงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปราศกระโทก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๖

เด็กชายเมธา พระพราย
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๗

เด็กชายศิวกร ลาดกระโทก ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๘

เด็กชายอติลักษณ์ ยุ้งกระโทก
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๖๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ เลือดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๐

เด็กชายอรรถพร ราชสุข
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๑

นางสาวกานต์ธิดา พิทักษ์โยธา
๒๓/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๒

นางสาวผริตา แสงจังหรีด
๑๙/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๓

นางสาวสรัญญา กองโฮม
๑๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๔

นางสาวอาริษา พิมพ์กลาง
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๕

นางสาวกุลนันท์ โอกระโทก
๑๒/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๖

นางสาวปวีณา เวินขุนทด
๒๖/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๗

นางสาวศุภนิดา จันทะดี
๑๒/๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๘

นางสาวอารีย์รัตน์ มะธิโต
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๗๙

นางสาวญาสุมินทร์ สูญกระโทก
๒๒/๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๐

นางสาวนภัส เกสร
๒๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๑

นางสาวนันทิยา ผลพิมาย
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๒

นางสาวภัคสิรี ลาดกระโทก
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๓

นางสาวยุพา แก้วสาร
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๔

นางสาวศุภลักษณ์ เอียะกระโทก
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๕

นางสาวสิริญญา เคล้าเคลีย
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๖

นางสาวเสาวนิตย์ สิงห์วงค์
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๗

นางสาวปญาณัฐ เกิดทองคำ
๑๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๘

นางสาวคุณภัทร รูปจะโปะ
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๘๙

นางสาวจิรนุช อักษร
๑๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๐

นางสาวนิตยา ผลพิมาย
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๑

นางสาวรัตนาวลี แก้วไพฑูรย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๒

นางสาวสุมาลี จัดนอก ๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๓

นางสาวสุรางคณา ยามกระโทก
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๔

นางสาวชุติกาน เนรมิตรครบุรี
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๕

นางสาวปลายฟา นันทจันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๖

นางสาววิภาวี หวังเลียงกลาง

้

๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๗

เด็กหญิงกวิณา ลาดกระโทก
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๘

เด็กหญิงกุลปรียา ขันชัยภูมิ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๕๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา อินทร์รักษา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โชคกระโทก
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๑

เด็กหญิงรัตนาวลี ลาดกระโทก
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๒

เด็กหญิงวิราวรรณ เซกระโทก ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ หาญสูงเนิน
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๔

เด็กหญิงสุรีพร ชนะชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๕

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๖

เด็กหญิงฐิติมา หุ่นกระโทก
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๗

เด็กหญิงธนพร นามกระโทก
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๘

เด็กหญิงปรางค์วิไล ร่วมกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๐๙

เด็กหญิงพรธิชา สุขเต็ม ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๐

เด็กหญิงพิชญาภา ทูเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๑

เด็กหญิงพิยดา จันทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๒

เด็กหญิงมณฑิรา ปดกอง
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ ไล่กระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา ดงกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๕

เด็กหญิงสุวนันท์ มะลิวัลย์ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๖

เด็กหญิงกมลชนก ศันสนียานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์ทองหลาง
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๘

เด็กหญิงธัญธร ตามกระโทก
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๑๙

เด็กหญิงธนัชชา กิตติกวิน
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์กระโทก ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๑
เด็กหญิงพนัดดาวรรณ

ลิดสูงเนิน
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๒

เด็กหญิงพนิดา สระกระโทก
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๓

เด็กหญิงพรรณนิสา เลียบกระโทก
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ล้อมกระโทก
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๕

เด็กหญิงศศิฉาย แตพรมราช
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ยุ้งกระโทก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๗

เด็กหญิงอรนิดา จงเยือกกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๘

เด็กหญิงอริสรา เดชเกษม ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๒๙

เด็กหญิงกุลสินี อุ่นกระโทก
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๐

เด็กหญิงจิราพร อิมกระโทก

่

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แหกระโทก
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แหกระโทก
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ญาติกระโทก
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๔

เด็กหญิงนภิสา เลือดกระโทก
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๕

เด็กหญิงปยภรณ์ ญาติกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อ่อนทองหลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๗

เด็กหญิงศศิภา พรมกระโทก
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๘

เด็กหญิงสุณิสา รามกนก
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๓๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีโกมล ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๐

เด็กหญิงสุรีย์นิภา พุตจะโปะ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๑

เด็กหญิงเหมือนฝน ทองสุข
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๒

เด็กหญิงสริตา แชงขุนทด ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๓

เด็กหญิงจันทร์ธิณี โอนชัยภูมิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๔

เด็กหญิงวรรณิษา ชุนสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๕

เด็กชายจักรกฤษ อุ่นอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๗

เด็กชายปกรณ์ หวังดีกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๘

เด็กชายสุริยา โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา เอนกนงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา สุริยัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๑

เด็กหญิงนิรัชพร อามะโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๒

เด็กหญิงสุนันทา มากลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีคงเพชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๔

เด็กหญิงพรนภา หิรัญติยะกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๕

เด็กหญิงนุชรินทร์ ดวงมาลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๗

เด็กหญิงฐานรัตน์ เปรมกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๘

เด็กหญิงอชิรญา ยิงนอก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วารินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๐

เด็กหญิงอังศนา ฤาหาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๑

เด็กหญิงวรรณิตา ผกามาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ดวงสุภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๓

เด็กหญิงนลินนิภา พลกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา เสนาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๖

เด็กหญิงวาสนา นามเทียง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสบรรเทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๘

เด็กชายจุลจักร จัดนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๖๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ ปนขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๐

เด็กชายณัฐวุธ ดีสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๑

เด็กชายเดชาภัทร คิดการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๒

เด็กหญิงพัชราภา เสนาคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๓

เด็กหญิงศิริประภา ศรีนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๔

เด็กหญิงนิชาภา ดวงสุภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๕

เด็กหญิงแพรวา อินทริง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๖

เด็กหญิงวรนุช ดอกพิกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๗

เด็กหญิงอังคณา มณีรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๘

เด็กหญิงแพรวพรรณ โนนใหม่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๗๙

เด็กหญิงสุจิรา บุญมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๐

เด็กชายอิทธิพล พัฒจอมพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๑

เด็กชายกิตติ บุญมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๒

เด็กชายสุทธิโชค พร้อมจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๓

เด็กชายชัยพัฒน์ จอมจอหอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ พลกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทียบกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาวสวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เตชะกัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๘

เด็กชายฑิตติกร บุญวนิตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวเพกา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๐

เด็กชายธีรภัทร ประวันนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทบุดสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๒

เด็กชายกฤษฎากรณ์ ประวันนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๓

เด็กหญิงญาโณทัย วุฒิเพ็ชร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๔

เด็กหญิงลรินทรณ์ สวาทนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พอควร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๖

เด็กหญิงสุธิดา โอนชัยภูมิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เทดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๘

เด็กหญิงวาสนา โรยนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๖๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา ม่มกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๐

เด็กหญิงนัชชา แสนบุญศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๑

เด็กหญิงณิชา สิทธิเทศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กล้าหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๓

เด็กหญิงวีรภัทรา จงขวัญยืน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๔

เด็กชายนาคินทร์ บุญมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๕

เด็กชายสิริราช บุตรตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๖

เด็กหญิงจริญญา จัดนอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๗

เด็กหญิงพรชิตา ชาวสวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๘

เด็กหญิงดารุณี เจริญศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ประกาย

ชาวสวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ จอมเปล่ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๑

เด็กหญิงดวงดี บุญมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๒

เด็กหญิงณัฐชยาน์ นาคเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๓

เด็กหญิงฟาฏิมา พันธ์งาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๔

เด็กหญิงวันวิสา นามมะเริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๕

เด็กหญิงพัชลิน หนุนกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๖

เด็กหญิงอาริยา บุญรักษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนโพธิ

่ ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๘

เด็กหญิงพรพิมล พรมวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวหลวง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา บรรดาศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๑

เด็กหญิงปทธิมาภรณ์ รวยสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๒

เด็กหญิงลักษมา ลอยนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๓

เด็กชายวันชัย แพงมาลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๔

เด็กหญิงสุภากมล นาดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๕

เด็กหญิงอัจฉริยา แซ่ตัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๖

เด็กชายอานันท์ อ้อมนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๗

เด็กชายอานุภาพ สดชืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๘

เด็กหญิงอุริสยา วงศ์วันนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๒๙

เด็กหญิงเข็มพร ไชยนอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ภายไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๑

เด็กหญิงกมลชนก ภายไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๒

เด็กชายทินกร วิชัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๓

เด็กหญิงวิรัญญา บุญมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๔

เด็กหญิงศิริขวัญ ราชโยธี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ พาณิชย์วิบูลย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๖

เด็กหญิงอัญชิษา บุญมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๗

เด็กชายเอกพล พีเกาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๘

เด็กชายภูธเนศ ดงดาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๓๙

เด็กชายคูณธนาโชค ผานิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ จันทนข่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านซ้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๒

เด็กหญิงนำฝน ประสมพลอย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๓

เด็กหญิงมนัสวี อุปลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๔

เด็กหญิงกมลชนก รักภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๕

เด็กหญิงอรสา บุญมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๖

เด็กชายรพีพัฒน์ แพงมาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๗

เด็กชายอำนาจ อุตคุต
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มาตย์คำมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๔๙

เด็กหญิงปวีณา มาตย์คำมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๐

เด็กหญิงพรพิมล แคนติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๑

เด็กชายณัฐพล อสุรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๒

เด็กหญิงวารี อยู่สำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๓

เด็กชายรณภพ คูณลาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ คำคติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๕

เด็กหญิงพรพิมล พุดสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมนิมิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๗

เด็กชายนัฐพงษ์ เทียบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๘

เด็กชายณภัทร กองทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๕๙

เด็กชายวายุ อยู่สำราญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๐

เด็กชายเอกราช แอบบัว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๑

เด็กชายอภิชล จุมทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๒

เด็กชายพงศ์เทพ อนุสุเรนทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา บุญมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่บุรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๕

เด็กชายสักรินทร์ คำภิวัลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๖

เด็กชายคฑาเทพ ดีเรือก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร จัดนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๘

เด็กหญิงอทิสา ศรเดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๖๙

เด็กหญิงอรธิตา กลินบัว

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๐

เด็กหญิงประกายดาว ฤทธิบุรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงอรุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๒

เด็กชายกรวิท ปนนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๓

เด็กชายเด่นสยาม ขันอาษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ การถาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๕

เด็กชายวรสาร การเพียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ บุญมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๗

เด็กชายปฏิภาณ เจริญยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๘

เด็กชายอภิเดช ประแดงปุย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๗๙

เด็กหญิงจิรภาดา ไชยเหียม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๐

เด็กหญิงจิราวรรณ์ เลิศตะคุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๑

เด็กหญิงวารศิริ จันทรเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๒

เด็กหญิงวรนุช ไพราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๓

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ การเพียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๔

เด็กหญิงกุลนัฐ สมการณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ สีมานอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ดีเรือก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๗

เด็กชายภูมินทร์ ดอนคำพา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๘

เด็กชายสหชาติ ดีไร่
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๘๙

เด็กชายปยะราช จุลศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๐

เด็กชายศิริพงษ์ วงษ์หาเทพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๑

เด็กชายธนกฤต ยศสุนทรนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๒

เด็กชายดนุพร มณฑานอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๓

เด็กชายธีรภัทร บุดดาวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๔

เด็กชายไตรภพ วิประธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๕

เด็กชายภัทราวุธ ปญญามาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๖

เด็กชายสิทธิเดช โพธิศรี

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๗

เด็กชายสิทธิกร พูนมะเริง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๘

เด็กชายสิทธิโชค ศรีนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๗๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ ดีเรือก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๐

เด็กหญิงอรอนงค์ กลินบัว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ นรินทร์นอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๒

เด็กชายศุรนัย เสาร์วงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๓

เด็กชายหมืนศักดิ

่ ์

ฟาธรณีแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๔

เด็กชายกฤษฎา ไชยนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

การงาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๖

เด็กชายกันยารัตน์ ต่วนโต
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๗

เด็กชายศรราม ชูรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๘

เด็กชายปริญญา เพ็ชรภูวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๐๙

เด็กชายอธิพันธ์ บุญมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๐

เด็กชายมานะชัย คำภิวัลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ชาวสวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๒

เด็กหญิงศุมิตรา มันจิตร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๓

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แสวงเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๔

เด็กหญิงณัฐติการณ์ พรมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๕

เด็กหญิงณัชชา นาดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชาวสวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๗

เด็กหญิงอัญชุมา แสงศาลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๘

เด็กหญิงวันวิสา สาลิกา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๑๙

เด็กหญิงปานชีวา บรรดาศักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๐

เด็กชายกฤษฎิศักดิ

์

พิมพ์ครบุรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๑

เด็กชายขวัญชัญ ใหญ่สูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๒

เด็กชายจันทรายุทธ หมันกิจ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๔

เด็กหญิงสมหญิง ทองมาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๕

เด็กหญิงกวินนา ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๖

เด็กหญิงอรฤดี เอียมกลาง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๗

เด็กหญิงรัตนาพร คลังอาวุธ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๘

เด็กหญิงศศิธร กองทุ่งมน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๒๙

เด็กหญิงอุมากร นาดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา คำชะนะชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๑

เด็กหญิงณัฐติชา สุรินทราด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๒

เด็กชายอานนท์ แสงฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๓

เด็กชายวีรพล ดามณีย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๔

เด็กชายปุณยวรรทน์ การถาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๕

เด็กชายปฎิภาณ เหนือโพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๖

เด็กชายดลพัฒน์ ศรีนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๗

เด็กชายอดิศร แหวนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๘

เด็กชายธรรมนูญ ไพราม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๓๙

เด็กชายธีระภัทร บัวสาลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๐

เด็กชายปยะศักดิ

์

ศรีวุฒิพงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๑

เด็กชายธรรณธร เรืองศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๒

เด็กชายจีรเดช สีดำขำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บริสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๔

เด็กหญิงชนิสรา ภูศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๕

เด็กหญิงสาวิตรี ชาวนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๖

เด็กหญิงจีระพาภรณ์ รัตนลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ นาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๘

เด็กหญิงอธิตยา นาดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๔๙

เด็กหญิงกษมา มูลตรีภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๐

เด็กชายครรชิต ศรีนอก
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๑

เด็กหญิงลักษณา พัดไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๒

เด็กหญิงจิรภิญญา มงคลฝง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุดชวา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริบุรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๕

เด็กหญิงจามณี สุโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๖

เด็กหญิงชญานิศ รักษาชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๗

เด็กหญิงชลธิฌา ปะจันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ ขอนบกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๕๙

เด็กหญิงภคพร ศิริจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๐

เด็กชายกิตติวัฒน์ เสาทองหลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๑

เด็กชายชนกชนม์ พิมพ์นนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๒

เด็กชายชัยพงษ์ เตาะหนองนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๓

เด็กหญิงดลนภา ประจิมนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๔

เด็กชายปฏิภาณ นามโคตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๕

เด็กหญิงพรรณนิกา อาษาวิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๖

เด็กชายวงศกร ยอดกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๗

เด็กชายวรัญชิต เกาะจันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๘

เด็กชายอนพัทย์ อุตพุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัตนวิชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๐

เด็กหญิงชลิตา นิตไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๑

เด็กหญิงณัฐพร สือกลาง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๒

เด็กชายธวัช จำศูนย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๓

เด็กหญิงนำผึง

้

เตาะหนองนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๔

เด็กชายภูธเนศ หางสลัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๑ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๕

เด็กหญิงรุ่งนิภาวรรณ
บุพเต

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๖

เด็กชายเจษฎา ชุ่มสีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๗

เด็กชายสานนท์ ขวัญงอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๘

เด็กหญิงภัคจิรา คำมุงคุณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๗๙

เด็กชายธันวา วงค์กฎ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพนม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๑

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ วิเศษดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ นาดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๓

เด็กชายปยะวัฒน์ เพียนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๕

เด็กหญิงฐิติมา นาดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๖

เด็กหญิงปรายฟา ปะธิอาราม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๗

เด็กชายจักรินทร์ นาดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกระพีวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๘

เด็กชายกิตติพันธุ์ ฉิมนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเชิญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๐
เด็กชายประดิทรรศณ์

ลุนนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๑

เด็กชายมังกร อ้องแสนคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๒

เด็กชายสรไกร เสนามาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๓

เด็กชายอัฐษดินทร์ พินทะปะกัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช สอนสำแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๕

เด็กหญิงพรประภา แซ่ฮึง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๖

เด็กชายวรินทร ไชยมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา สวัสดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชัยนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๘๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ภูขันซ้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๐

เด็กหญิงชลธิชา ธงสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๑

เด็กชายชาคริต หวังแลกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๒

เด็กหญิงธณัชชา มรกต
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๓

เด็กหญิงนันทิยา ทองดีนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๔

เด็กหญิงปาริชาติ เทียมกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๕

เด็กหญิงพรสุดา เชือสาย

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๖

เด็กหญิงรุ่งกานต์ เย็นจะบก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๗

เด็กชายวีระชัย ภูศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๘

เด็กหญิงแสงจันทร์ แก้วสา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๐๙

เด็กชายชัชพงศ์ ชาญไชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๒ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๐

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์น้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๑

เด็กหญิงพลอยสวย พิศนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๒

เด็กหญิงวสิน ศรีทร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๓

เด็กหญิงวิภาวดี ดีสวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๔

เด็กชายอภินันท์ จันทะโคตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๕

เด็กหญิงเยาวรัตน์ แปนปลัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๖

เด็กชายธนากร อรชุน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๗

เด็กชายวรินทร หวังเอกกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ คำมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๑๙

เด็กหญิงปทุมวดี ใจดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๐

เด็กหญิงปภัสรา บืดขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๑

เด็กหญิงรุจิรา ขันขาว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๒

เด็กชายวรพจน์ จันทร์ภิรมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ส่งเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๔

เด็กชายสิทธิชัย อัตฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อรชุน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๖

เด็กชายอภินันท์ แก้วรักษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา ขอเชือมกลาง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๘

เด็กหญิงฑัตติยา สิริวัฒนากุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๒๙

เด็กหญิงนำทิพย์ นรินทร์นอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๐

เด็กหญิงปยวรรณ ปริเวก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๑

เด็กหญิงพิยดา ท้าวนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ทิมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๓

เด็กชายธนบดี โทหัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๔

เด็กหญิงปนมุก นาดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๕

เด็กชายราชัร ศาลาแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๖

เด็กชายภัครพงศ์ วิเศษแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๗

เด็กหญิงโสภิตา คำมีภักดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา ปราบจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๓๙

เด็กหญิงพัชรีพร เบ็ญจะขันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๐

เด็กหญิงลักขณา ภู่กลัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๑

เด็กหญิงศศิมา สุขนิยม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๒

นางสุจตรา ผดุงโชค
๐๖/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๔

เด็กหญิงณัฐริกา ทิพย์กระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๕

เด็กชายนวพล โคตรโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๖

เด็กหญิงปารวี นำใจดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ธรรมคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ขาวชูเกียรติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๔๙

เด็กชายยุทธวีร์ บานวิมล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๐

เด็กชายวรวุฒิ ห้อยไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๑

เด็กชายวรเมธ พัชรพีรนันท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๒

เด็กหญิงสุพัชรี จันลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๓

เด็กหญิงอรปรียา ลุนนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๔

เด็กชายเจษฎา ถาวรศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๕

เด็กชายกาญจนพงษ์ แสงจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๖

เด็กชายชลันธร รักสุจริต

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๗

เด็กหญิงช่อผกา บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๘

เด็กชายณัฐดนัย สมสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๕๙

เด็กชายณัฐพล โคตรโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๐

เด็กชายธนบดี ห้อยไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๑

เด็กหญิงธารวารินทร์ สุนทรรส
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๒

เด็กชายนวปองพล พารืนรัมย์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๓

เด็กชายนาวิน พันธุ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๔

เด็กหญิงปรียาณัฐ อิสระวิภาต
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๕

เด็กหญิงปนแก้ว จูมจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๖

เด็กชายผดุงเกียรติ หลันเวียง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บรรดาศักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ด่านเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๖๙

เด็กหญิงภควดี สารนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๐

เด็กชายมนตรี มุ่งมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๑

เด็กหญิงมยุรี ใหม่มงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๒

เด็กชายวิทยา อาสานอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๓

เด็กหญิงศิราณี น้อยบัวทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แสนภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๕

เด็กชายกันทรากร วังกิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๖

เด็กชายกิตติ แก่นพะเนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ เรืองคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๘

เด็กชายจักษการุณ มากเหลือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์หัวนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๐

เด็กชายต้นตระกูล จ้ายนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๑

เด็กหญิงสาวิกา สารนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๒

เด็กหญิงสิรินภา การนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๓

เด็กหญิงสิริพรรณ ตะโกนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๔

เด็กชายกฤษณะ พะธะนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๕

เด็กหญิงชลประภา ขัดไม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๖

เด็กชายธนานุวัฒน์ วงศ์ขุมดิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๗

เด็กหญิงภาวิณี เหนือร้อยเอ็ด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๘

เด็กหญิงมณีวรรณ นุชิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๘๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๐

เด็กชายวชิราวุธ ชัยนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๑

เด็กชายสฤษฎ์ยศ ตะโกนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๒

เด็กชายอรรถพล ทวีศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๓

เด็กชายแสตมป ทองอุดม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๔

เด็กชายนิธิกร ชัยนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันธ์นา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๖

เด็กชายยุทธนา เสวาภพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๗

เด็กชายรัฐวุฒิ ตะโกนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๘

เด็กชายวิวัฒน์ บุญมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๔๙๙๙

เด็กชายสุทธิภัทร สารนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๐

เด็กหญิงชาริณี ทะนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ สวนดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปะมะพุธโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๓

เด็กหญิงวิไลพร ภักดีนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

นำใจดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๕

เด็กหญิงสุภิณญา มีบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๖

เด็กชายอดิศร มะยม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซำดำขำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๘

เด็กชายอำนาจ แวะสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๐๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ จันหัวนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๐

นายวิทูร มมขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๑

นางสาวเพ็ญพร ทิพย์อโนทัย
๑๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๒

นายสิทธิพันธ์ ม่วงอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๓

เด็กหญิงสุภาพร สมบัตรบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๔

เด็กชายเอกนรินทร์ อุราเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๕

เด็กหญิงณัฐธชา คิดทำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๖

เด็กหญิงลัคนทิน สุหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๗

เด็กชายวุฒธินันท์ วรรณหาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๘

เด็กชายธนกฤต พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๑๙

เด็กชายวิศรุต หงษ์จอหอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๐

เด็กหญิงลภัสรดา ศิริกัลยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๑

เด็กชายปณณวัฒน์ บัวระภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๒

เด็กหญิงภัชยากร บุญทันเสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๓

เด็กชายไกรวิทย์ จันทรังสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ฉิมนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๕

เด็กชายชนะชัย ไกรวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ อักวะรัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๗

เด็กชายอธิชา โพธิพรม

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๘

เด็กหญิงขวัญชนก กองทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๒๙

เด็กชายชคัทพล การบรรจง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ฉิมนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๑

เด็กหญิงยุวดี ก้อนคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๒

เด็กชายวีรภาพ กมล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จงแจ้งกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๔

เด็กชายกฤตเมธ ถำกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๕

เด็กชายกีรภัทร แกล้วกล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ อุตตะเคียน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๗

เด็กหญิงจิรวรรณ การรุ่งเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๘

เด็กชายจิรวัชร หวังกว้างกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๓๙

เด็กชายจิรายุ วิเศษศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เกรมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๑

เด็กหญิงชนิสสา บูรณะกิตติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๒

เด็กหญิงชาลิสา บำรุงเกาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๓

เด็กหญิงณฐพร เวสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๔

เด็กหญิงณภัทร มณฑา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๕

เด็กหญิงณัฐกมล เนียนพลกรัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ทรัพย์ผ้าพับ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย มุ่งจูงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ ดีพันดุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๔๙

เด็กชายนพดล คุ้มดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๐

เด็กชายนรินทร์ นรานอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๑

เด็กหญิงนัฐฎา ชมชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๒

เด็กหญิงนารี พาหนองแวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เชิดเพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๔

เด็กชายปกรณ์ หวังคู่กลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๕

เด็กชายปภาวิชญ์ ทองกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๖

เด็กหญิงพิมพาวรรณ รอกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๗

เด็กหญิงพีรยา จันทร์สูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๘

เด็กชายพูนศักดิ

์

เยืองกลาง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๕๙

เด็กหญิงวรัญญา สมวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๐

เด็กหญิงศศิวรา กล่อมสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๑

เด็กชายศิริภพ สุขศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๒

เด็กชายสหภูมิ เกินกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๓

เด็กหญิงสุชัญญา หวังโอบกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๔

เด็กหญิงสุชาวดี สังข์ด่านจาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หวังบัวกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๖

เด็กชายอมรวิชช์ หนูมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๗

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ใบดังกลาง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๘

เด็กหญิงกนกอร รอดนางรอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๖๙

เด็กชายจิตตภัทร์ โอฬาร์กิจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๐

เด็กชายชนะภูมิ แสไพศาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๑

เด็กชายชัยพิเชษฐ์ เกิดสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๒

เด็กชายชีวิน อุดมสุขโสภณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา หวังเทศกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๔

เด็กชายทัตธนณัฐ มาตย์วงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๕

เด็กชายนทีชา จอกโคกสูง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๖

เด็กหญิงนิชาภัทร โค้งนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๗

เด็กหญิงบุญธิชา แถลงกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๘

เด็กชายปฏิภาณ หวังแววกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๗๙

เด็กหญิงปราณปรียา ผู้ดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ แถลงกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๑

เด็กชายพีรภัทร พละศิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๒

เด็กชายภาคิน ดังใหม่
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๓

เด็กชายภาณุพันธ์ รินต๊ะชุน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๔

เด็กชายภูมิภัทร จิตรแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๕

เด็กหญิงมาโชว์ โทคำมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๖

เด็กชายรักเกียรติ จีนสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๗

เด็กชายวัชรพล สังด่านจาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๘

เด็กหญิงวันวิสา เกล้ากลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ พิลารัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๐

เด็กหญิงสันธิลา ธรรมเถาว์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๑

เด็กหญิงสุธิพร ช่วยจะโปะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๒

เด็กชายอัษฎา นาหมืนไวย

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๓

เด็กหญิงอินธิวา บดนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เอียมอรุณ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๕

เด็กหญิงโสภา มุ่งจูงกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ กลอนกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๗

เด็กหญิงจันจิรา มุ่งสระกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา เชิดสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๐๙๙

เด็กชายจารุวิทย์ เชือกุณะ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๐

เด็กชายฉัตรชัย กิจเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๑

เด็กหญิงชัชญาดา ทนโคกสูง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๒

เด็กชายณัฐนันท์ ทรงราษี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๓

เด็กหญิงณัฐพร หวังคู่กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุทรามอญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๕

เด็กชายนฤพล สุทธะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๖

เด็กหญิงนิวาริน รักวงษ์วาลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เขียวบัณฑิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๘

เด็กหญิงพรรภษา สุวรรณโค
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๐๙

เด็กชายยุทธพงศ์ หวังฝูงกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๐

เด็กชายรัชภาค หวังข้อกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๑

เด็กหญิงลดาพร ศรีพนม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตูมนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๓

เด็กหญิงศรันย์พร เยืองกลาง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๔

เด็กหญิงสุนันทา สะสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ปรางค์นอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๖

เด็กชายอนุชา เชิดกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แปลกกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ อ่อนพรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา เตียงนอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๘ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๐

เด็กหญิงเกวลิน ทรวงโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๑

เด็กชายกิตติ หอดขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๒

เด็กหญิงจีราภา อินอ่อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๓

เด็กชายชินวัตร สระกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมหมืนไวย์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๕

เด็กชายดำรงเดช ฉาสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๖

เด็กชายธนาวุฒิ ขอกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๗

เด็กชายธัชนนท์ เอียงหลง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร์ ศิลธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๒๙

เด็กชายธีรวุฒิ กิจพิทักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๐

เด็กชายนภัส ศรีม่วงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๑

เด็กหญิงนริศรา ศรีม่วงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๒

เด็กชายพงศกร หวังข้อกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๓

เด็กชายพงศภัค แสนหล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๔

เด็กชายพงศ์พาณิช อารีรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๕

เด็กชายพยุง ขันโคกกรวด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๖

เด็กชายพิทักษ์ จีนสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๗

เด็กชายมนัสพงค์ ศรียา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๘

เด็กหญิงวรยา นิฤมล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๓๙

เด็กชายวรากร บำรุงเกาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๐

เด็กหญิงศรันยา แก้วกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๑

เด็กชายสันติภาพ จ่าโนนสูง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๒

เด็กหญิงสุปราณี โชตินอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๓

เด็กชายอนุชิต สอนนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ หนองพุดซา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีด่านจาก
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๖

เด็กหญิงอลีนา พิมสนิท
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๗

เด็กชายอัษฎากรณ์ หวังแววกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๘

เด็กชายเดชาธร ศรีนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๔๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สิงห์ลอ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๐

เด็กหญิงไพลิน พาหนองแวง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๑

เด็กหญิงจันทร์ปรียา เชิดสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๒

เด็กชายณัฐวัธ หวังใจกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๓

เด็กชายพงศธร ประวิสารัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๔

เด็กชายพงศธร พูนศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๕

นายพสิษฐ์ โรจนแสงจันทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๖

เด็กชายมนัสนันท์ ใบดังกลาง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๗

เด็กชายศรายุธ มุ่งแฝงกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๘

เด็กชายศราวุธ หงษ์สกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๕๙

เด็กชายศักรินทร์ ไม้โคกสูง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๐

เด็กหญิงสติมา ผดุงตาล
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๑

เด็กชายสุรพล พยุพล
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๒

เด็กชายอัครนิจ หวังเงากลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๓

เด็กชายอัครพนธ์ หวังเงากลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๔

เด็กหญิงอาธิตญา กิงกลาง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๕

เด็กชายเรืองศิลป ชำนาญกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๖

เด็กหญิงฐิตาภา ผันสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๗

เด็กชายบุริศร์ มะเริงสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลีตระกูล

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๖๙

เด็กชายชาญณรงค์ สุวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๐

เด็กชายณัฏฐกิตดิ

์

อินทรสุวรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ดาบลาอำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวจันอัด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๓

เด็กชายดนัย เงินประมวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๔

เด็กชายบงกช พุ่มเกาะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๕

เด็กชายกรณ์พงศ์ เทียนสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โฮกสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๗

เด็กหญิงกุศลิน ดวงพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๘
เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร

หงษ์สกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๗๙

เด็กหญิงฐิติมา เชือมจอหอ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๐

เด็กชายปณัยกร เพลาขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๑

เด็กหญิงพรวรี กาดกลางดอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พลจอหอ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๓

เด็กหญิงศุจินทรา ด่านสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๔

เด็กหญิงสุธิดา กริมใจ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๕

เด็กหญิงอทิติญา เพียงกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์จำนงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประกอบดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๘

เด็กหญิงฉัตรดา ระหาญนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๘๙

เด็กชายชัยสวัสดิ

์

โพธิกลาง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๐

เด็กชายธีรวัฒน์ หวังหุ้นกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๑

เด็กชายนภัสกร บ่อกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ โฮกสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๓

เด็กชายภูธเรศ หวังหยิบกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๔

เด็กหญิงวรรณภา ขอมีกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๕

เด็กชายศุภกิจ มูลนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๖

เด็กชายอนุชิต อินทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๗

เด็กชายเชรวัฒน์ ติสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๘

เด็กชายเด่นชัย โทสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๑๙๙

เด็กชายโยธิน ฤทธิเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๐

เด็กชายธีรภัทร์ เสาร์กลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๑

เด็กหญิงนลินนิภา เอ็นสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๒

เด็กชายปณณวิชญ์ จริงสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๓

เด็กชายพงศ์ภัทร ด่านกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๔

เด็กหญิงพรประภา ท้องร้องกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๕

เด็กชายมนัส ทองสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิกลาง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๗

เด็กชายวัชรพล ท้องร้องกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๘

เด็กชายวัชรินทร์ ยนจอหอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๐๙

เด็กชายวิทยา มุ่งเขืองกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๐

เด็กหญิงศุจินธร มะเริงสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๑

เด็กชายอัจฉริยะ เกษคร้าม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๒

เด็กหญิงเกตุนรินทร์ เชิดสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๓
เด็กชายเกริกเกรียงไกร

ชูเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ อุปชาคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๕

เด็กชายธนโรจน์ เลียบสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๖

เด็กหญิงนันทกานต์ อยู่เจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๗

เด็กชายพณิชพล สลับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๘

เด็กหญิงพนิดา สวยกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๑๙

เด็กชายพิสิฐ พุดมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๐

เด็กหญิงภูริชญา แจ่มพิมาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๑

เด็กชายวีรภัทร พากุดเลาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์วดี หวังเงากลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๓

เด็กชายหริรักษ์ เรียบสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๔

เด็กชายอนันฐชัย โกฏสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๕

เด็กชายอภิชาติ มีเค้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๖

เด็กหญิงอรดา ภูหัตถการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๗

เด็กหญิงอรปรียา ตรีศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๘

เด็กหญิงอารีรักษ์ สาครรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๒๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พรมสายออ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๐

เด็กหญิงเมธาวี สมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๑

เด็กชายกิตติธัช โคตอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๒

เด็กชายชัยพัฑฒน์ แสนสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลาสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๕

เด็กชายทักษ์ดนัย เขือนคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หวินกำปง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๗

เด็กหญิงนพรดา ถำกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๘

เด็กหญิงนภาพร หวังพูกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๓๙

เด็กชายปาลวิทย์ สุขดา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๐

เด็กหญิงพรทิพย์ โทสูงเนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๑

เด็กชายพรธรรม ทศดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๒

เด็กชายภาคภูมิ วินทะชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๓

เด็กหญิงลักษิกา หวังพูกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๔

เด็กหญิงวารุณี ทองอ่อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๕

เด็กชายสิทธิชัย บัวแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จาบสันเทียะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุษดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๘

เด็กชายอภิชัย เปยนขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๔๙

เด็กหญิงอภิญญา หวังพูกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๐

เด็กหญิงอรอนงค์ กันนิกากลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๑

เด็กหญิงอลิตา จำนง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๒

เด็กหญิงอัญชลี สาครรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๓

เด็กชายไพศาล แก้วมูลมุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๔

เด็กหญิงคณึงณิตย์ โกฎสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมดอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร บ้องกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เบาสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพ็ชรสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๕๙

เด็กชายทวีชัย กันละลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๐

เด็กชายธนากร
หวังประสพกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๑

เด็กชายบวรวิทย์ คงค้างพลู
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๒

เด็กชายบูรณ์ภิภพ หวังแอบกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๓

เด็กหญิงพรรณภัสสร คงค้างพลู
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๔

เด็กชายภูวนัย วัฒนรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๕

เด็กหญิงมุทิตา จิตประสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๖

เด็กหญิงยุวรี ขอมีกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๗

เด็กหญิงวราพร ดวงใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๘

เด็กหญิงวาสนา ชำนาญกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๖๙

เด็กชายอานนท์ อวิชิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา คำสีโห
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๑

เด็กชายเจนธรรม อย่างมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทสอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๓

เด็กหญิงแพรวา เวียนสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๖

เด็กหญิงจารุวรรณ คงค้างพลู
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๗

เด็กหญิงจิรกาล เขตสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ เกียวกลาง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร วุฒสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๐

เด็กหญิงพรนภา มีเค้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๑

เด็กชายรุ่งเพชร แสงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๒

เด็กชายวรเมธ พลโดด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๓

เด็กชายวีระพงศ์ มุ่งพูนกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๔

เด็กชายศุภศิริ เงินโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โกฎสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา เทดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๗

เด็กหญิงฐานิดา งอยกุดจิก
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๘

เด็กหญิงณิชารีย์ ซือตระกูลวงศ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๘๙

เด็กหญิงนภัสสร โคตอินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๐

เด็กชายนิติภูมิ ทิศหน่อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๑

เด็กหญิงบุษยมาศ เสาร์กลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๒

เด็กชายประกิจ หมอประคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๓

เด็กชายพงศธร
หวังประสพกลาง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๔

เด็กหญิงพรรพษา จันทร์สูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๕

เด็กชายภีรพัฒน์ เพ็ชรสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๖

เด็กชายยศธร กุลสำโรง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๗

เด็กหญิงศิริพร เลียบสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศรนารายณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๒๙๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา สุเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โพธินอก

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๓

เด็กหญิงเกศราพร หงษ์สกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๔

เด็กหญิงเปรมสินี คำบุญเกิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ คงรอด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๖

เด็กชายจักรินทร์ มะเริงสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๗
เด็กหญิงจันทิมากานต์

เผือดนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๘

เด็กชายปฏิภาณ สะเทินรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๐๙

เด็กชายปราโมทย์ ผาสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ดามาพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๑

เด็กชายศราวุธ แก่นนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๒

เด็กชายอนาวิล แสนสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๓

เด็กชายเด่นชัย มุ่งจูงกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีสุวรรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๕

เด็กหญิงคนึงนิจ เม่ามีสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ดาบกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๗

เด็กชายสมบัติ บุญปราการ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๘

เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์
พูนชู

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๑๙

เด็กชายอัฒสราวุฒิ ดอกรักกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา นวลกลางดอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๑

เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร
สุขดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เผียนสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๓

เด็กหญิงวรรณวิษา แก่นเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๔

เด็กหญิงวรินยุพา จันทเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๕

เด็กหญิงศศิธร อุดทาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๖

เด็กหญิงสุชาวดี เลียบสันเทียะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๗

เด็กหญิงอภิษฎา เทศเสนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๒๙
เด็กหญิงจิดาภาพรรณ

รอดหมืนไวย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฆ้องนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๑

เด็กชายณัฐดนัย กาแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๒

เด็กหญิงพัชราภา บริบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๓

เด็กหญิงวรรณิดา แต่งงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๔

เด็กหญิงวรัญญา ทวีจะกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๕

เด็กชายวรเวช จันทร์หอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๖

เด็กหญิงวลัยรักษ์ วรรณวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๗

เด็กหญิงศิริพร เข้มแข็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๘

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ ยอดจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริมงคล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๐

เด็กหญิงอรพรรณ ลาดโคกสูง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ คลังพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๒

เด็กชายชาพน แถลงกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๓

เด็กชายนพรัตน์ โพธิกลาง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๔

เด็กหญิงพิยาดา หวังหยิบกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๕

เด็กชายฤทธิพงษ์ สีแดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๖

นายภควัต พิมพ์เบ้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๗

นายวีรวัฒน์ จันนิติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๘

นางสาววรรณวิภา นาหนอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๔๙

นายกษิดิศ ขุมทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๐

นายกิตติพงศ์ พิพ่วนนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๑

นายจักรกริศน์ คำรังษี
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๒

นายจักรกิจ พรมเสน
๑๖/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๓

นายจักรพันธ์ ออกมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๔

นายจิรกฤต จัดงาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๕

นายชนะพล ธาตะนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๖

นายณัฐวุฒิ หลุ่งเปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๗

นายณัฐวุฒิ ศิริสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๘

นายธนากร บุญไทยกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๕๙

นายนพฤทธิ

์

เปาะสระเกษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๐

นายปฏิพัฒน์ เถียนนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๑

นายพัชรพล ต่วนชัยภูมิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๒

นายภัสธรพงษ์ ขันโอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๓

นายราเชน ทวนไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๔

นายสถาพร ยะเมืองมอญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๕

นายสุทธิพล คอกกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๖

นายอนันท์ สิงห์ทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๗

นายอภิชัย ช่างโชติช่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๘

นางสาวกัญญารัตน์ เจียมจันทึก
๓๐/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๖๙

นางสาวกัญญารัตน์ มีโพธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๐

นางสาวขนิษฐา สานนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๑

นางสาวจุฑามาศ ทองนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๒

นางสาวเจนจิรา กลันกฤษ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๓

นางสาวชนากานต์ โมรานอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๔

นางสาวณัฐฤทัย ดีนาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๕

นางสาวดรุณี ปฏิตัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๖

นางสาวทัศนีย์ พันธด้วง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๗

นางสาวนริสรา ชิณวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๘

นางสาวนฤมล หมันการ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๗๙

นางสาวนิภาพร ลาพิมล
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๐

นางสาวประกายแก้ว ร่มพฤกษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๑

นางสาวประดับดวง รอดวินิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๒

นางสาวปทมา สมรฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๓

นางสาวปาริชาต ประกอบผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๔

นางสาวพัชรินทร์ วารินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๕

นางสาวพิมพ์ลภัส คณิตนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๖

นางสาวภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๗

นางสาวภัทราภา มีระหันนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๘

นางสาวมณีรัตน์ ทองเพ็ชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๘๙

นางสาวยุวดี วิเศษคร้อ
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๐

นางสาววรรณา เปาะสะเกษ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๑

นางสาววัศญา เผือแผ่

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๒

นางสาวศจีณัฐ ศรีสุวอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๓

นางสาวศศินาถ บุญเทียง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๔

นางสาวศิรินรัตน์ บัวแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๕

นางสาวศิริยากรณ์ บุญเอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๖

นางสาวศิริรัตน์ ดีวิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๗

นางสาวสุนิสา ทองพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๘

นางสาวหทัยชนก พิศพงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๓๙๙

นางสาวอรดา สรสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๐

นางสาวอลิษา กองนามน

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๑

นางสาวอังกรกาญจน์ สุพรรณนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๒

นางสาวอาทิตยา บอบสันเทียะ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๓

นายกฤษณะ ตันสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๔

นายกัมปนาท ประสมไก่
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๕

นายเกียรติศักดิ

์

ขันโอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๖

นายณัฐวุฒิ กองขันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๗

นายเด่นภูมิ สุวรรณโณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๘

นายทศวรรษ หมันสระเกษ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๐๙

นายทินกร สุบงกช
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๐

นายนพคุณ ค้ากระบือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๑

นายนำพล พานิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๒

นายบุญเลิศ สานอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๓

นายพิฆเนศ เสนนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๔

นายภัทรพงษ์ พลไชโย
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๕

นายภาคภูมิ แสนแวด
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๖

นายยุทธภูมิ ผุยหันธาตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๗

นายรัฐภูมิ อนุไพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๘

นายรัตนากร กรวยสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๑๙

นายวัฒนา ชิดนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๐

นายศราวุธ ดีชุ่ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๑

นายสุชาครีย์ หอมจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๒

นายอาดีศร สุทธิโกวาฬ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๓

นางสาวกรรณิการ์ ชนชิด

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๔

นางสาวกัลย์สุดา โดดนาดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๕

นางสาวเกือกูลสุข

้

หล่านอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๖

นางสาวขนิษฐา บุตรศรีภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๗

นางสาวจันทกานต์ บุตรผ่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๘

นางสาวจุฑารัตน์ แสงวิเชียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๒๙

นางสาวฉวีวรรณ ผาสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๐

นางสาวธัญญารัตน์ โมรานอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๑

นางสาวธิดารัตน์ มีแสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๒

นางสาวนภาพร ปกนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๓

นางสาวบุญสิตา บุญสร้าง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

สายพิมาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๕

นางสาวเบญจรัตน์ สมจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๖

นางสาวปยธิดา สรสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๗

นางสาวพิมพ์ศิริ บุญธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๘

นางสาวไพริน บัวงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๓๙

นางสาวมนทิรา วิชัยรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๐

นางสาวรจรินทร์ ดวงอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๑

นางสาวรัชนีกร ดูกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๒

นางสาววนิดา พรมเสพสัก
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๓

นางสาววรรณวิสา ภูมิกาศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๔

นางสาวศุภิกา ทองนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๕

นางสาวสโรชา เชิงจอหอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๖

นางสาวสุพิชชา คนพิมาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๗

นางสาวสุภนิช ด้วงจอกนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๘

นางสาวสุภาพร แต้มโคกสูง
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๔๙

นางสาวสุภาวดี นาสาลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๐

นางสาวอทิติยา เทินสะเกษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๑

นางสาวอมลยา โมรานอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๒

นางสาวอริสา สรสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๓

นางสาวอารียา พลาหาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๔

นายกรีนฤเบศร ดีเยียม

่

๑๑/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๕

นายกิตติณัฎฐ์ วิชาสิริกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๖

นายกิตติภูมิ อาศัยนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๗

นายจารุวัฒน์ เชือวงศ์พรหม

้

๒๙/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๘

นายณัฐพนธ์ เวียกไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๕๙

นายทัศวรรษ นาทสีทา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๐

นายธีรพัฒน์ วิงไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๑

นายธีรภัทร์ ห่วงยวนกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๒

นายธีรภัทร สีหาทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๓

นายปฏิภาณ พูนดี
๑๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๔

นายปรัชญา หาญคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๕

นายปริญญา กนก ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๖

นายพงศธร ปองจิตใส ๗/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๗

นายพัชรพล พูนนอก ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๘

นายเพชรภูผา พิลาลี
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๖๙

นายภุชฌพงษ์ บุตรศรีภูมิ ๖/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๐

นายภูมินทร์ สายเนตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๑

นายระพีพัฒน์ สรวมศิริ ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๒

นายวัฒนา มากบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๓

นายศตพล การรืนศรี

่

๗/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๔

นายศาศวัตรา ดงจาน
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๕

นายสหรัฐ ค้ากระบือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๖

นายสิทธิชัย วาดพิมาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๗

นายอัครพล นาคนอก ๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๘

นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร
๒๒/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๗๙

นายอุทัย คุ้มวิเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๐

นายเอกชัย บุญชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๑

นางสาวกรกนก ช่างโชติช่วง
๑๗/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๒

นางสาวกรรณิการ์ เกิดโมลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ ข้อสว่าง ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๔

นางสาวกุลสินี บุญเกิด
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๕

นางสาวเกณิกา ทัศน์เอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๖

นางสาวขวัญจิรา รอดวินิจ
๑๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๗

นางสาวขวัญสุดา แข็งขัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๘

นางสาวจรรยาทิพย์ สรสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๘๙

นางสาวจันฑาทิพย์ ดวงกำเนิด
๒๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๐

นางสาวจันทิมา ด่านลำมะจาก
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๑

นางสาวจุรีรัตน์ แซมโพธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๒

นางสาวชลิตตาพร บุญภิญโญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๓

นางสาวญาณิศา ต๊ะติบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๔

นางสาวฐิติกาญจน์ สายสิน
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๕

นางสาวณัฐติยา ชิดนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๖

นางสาวณัฐธิดา จันทร์ศรีสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๗

นางสาวณัฐมน ปฏิตัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๘

นางสาวธัญญามาศ วงศ์คำ
๑๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๔๙๙

นางสาวนพรัตน์ เทียมโคกสูง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๐

นางสาวนิติการ พงษ์ศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๑

นางสาวนุสรา ทองนอก
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๒

นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๓

นางสาวปนัดดา บุญยิง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๔

นางสาวฟานภา มาหมืนไวย

่

๒๓/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๕

นางสาวภานุมาศ พลกุล
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๖

นางสาวภาวินี เวียนสูงเนิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๗

นางสาวเมธาวี นาสวาสดิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๘

นางสาวรัชนีกร รุ่งกฤษดาพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๐๙

นางสาววิภาวรรณ นาสวาสดิ

์

๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๐

นางสาววิภาวี เสมาภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๑

นางสาวศศิกาญจน์ สายไหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๒

นางสาวสุภาพร จอมกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๓

นางสาวสุภิสรา สาธุการ
๒๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๔

นางสาวเหมือนฝน นามพุทรา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๕

นางสาวอภิชญา ปรุงกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๖

นางสาวอริญา เปล่งสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๗

นางสาวอริสรา รานอก
๑๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๘

นางสาวอังคณา เขาวงกรด
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๑๙

นางสาวอังคนา พิผ่วนนอก ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๐

นางสาวอาจารี สอนพรรณนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๑

นางสาวเอืออารีย์

้

ธรรมลี
๒๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๒

นายจักริน บุญแจ่ม ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๓

นายณัฐกิตติ

์

วงบ้านดู่
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๔

นายธีวัฒน์ โมรานอก
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๕

นายอัษฎายุธ กล้วยกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๖

นางสาวกษมา ช่างพะเนาว์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๗

นางสาวชลธิชา วงสายา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๘

นางสาวทิพย์ยุพา แข็งขัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๒๙

นางสาวนันทวรรณ ประจิตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๐

นางสาวบุณยาพร เชยโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๑

นางสาวพรพรรณ ไพรณรินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๒

นางสาวพัชราพร วาดพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๓

นางสาวพัชรี แสนแวด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๔

นางสาวพิมพ์วิมล ตู้สระกาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๕

นางสาวมณฑิตา ประดิษฐ์จา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๖

นางสาวสุขฤทัย สุขใส
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๗

นางสาวสุทธิดา เชือมพงษ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๘

นางสาวสุนภา กล้าหาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๓๙

นางสาวอรพินท์ ชัยวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๐

นางสาวอารียา ผุยหัวโทน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๑

เด็กชายจตุพล ปดตาธะสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๒

เด็กชายจตุรินทร์ ถังนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๓

เด็กชายจักริน รูลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๔

เด็กชายทัตพงศ์ จันธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๕

เด็กชายธนพัฒน์ บุญยิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๖

เด็กชายธีรภพ สายสิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ โมรานอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๘

เด็กชายพิษณุ สงวนสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๔๙

เด็กชายพีรณัฐ แสนทวีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๐

เด็กหญิงกนกพร มือขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๑

เด็กหญิงกฤติยากรณ์ สอนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๒

เด็กหญิงกัญจนพร แก่นนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญญโกศล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๔

เด็กหญิงกุลนันท์ ลิมนุรักษ์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๕

เด็กหญิงเกษศิณี โถสายคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๖

เด็กหญิงจิราพร รอดวินิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ดึนกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๘

เด็กหญิงณัฐนรา สุริยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๕๙

เด็กหญิงนฤมล พันต้น
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๐

เด็กหญิงปาณิสรา แสนตะคุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๑

เด็กหญิงพรชิตา รอดวินิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๒

เด็กหญิงพัชรี หมายกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๓

เด็กหญิงภานุมาศ โสมอุบล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๔

เด็กหญิงวรรณพร เยียงกลาง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๕

เด็กหญิงวริศรา มงคงธีรภัทร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๖

เด็กหญิงวาสนา สร้อยนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๗

เด็กหญิงวิชุดา พรมฉายา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๘

เด็กหญิงสุนทรี นาทองรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี เทพรักษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๐

เด็กหญิงอังศุฎา บุญภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๑

เด็กชายกฤษฎา ปุกมะเริง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๒

เด็กชายมนตรี แฝดกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ นวนด่านกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๔

เด็กชายศุภกร ธาตุตะนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๕

เด็กชายนราธิป จันทร์อุบล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๖

เด็กชายประทีป บุรัสการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ เครือทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๘

เด็กชายพีรกานต์ ชายกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๗๙

เด็กชายภควัต สรสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๐

เด็กชายภูวดล นาคคี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๑

เด็กชายมนัสชัย เคลือบนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๒

เด็กชายรชานนท์ จำนงนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๓

เด็กชายสหรัฐ อ่อนสุวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๔

เด็กชายสุธี ศรีวิชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๕

เด็กชายหาญณรงค์ เพ็ชรแสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิริยะเกียรติสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๘

เด็กหญิงณัฐชา มีระหันนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๘๙

เด็กหญิงปนัดดา รัศมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๐

เด็กหญิงภัทรภร สันติศิระกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๑

เด็กหญิงอริษา พิลาลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๒

เด็กหญิงอุสารวี ภมร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถังนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๔

เด็กหญิงชนกนันท์ คำสอนพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๕

เด็กหญิงยลดา ชินบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๖

เด็กหญิงรินลณี พลนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๗

เด็กหญิงวรัญญา ฮ่มเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำนงนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๕๙๙

เด็กหญิงอนัญญา พลอยเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๐

เด็กหญิงอาภัสรา เทินสระเกษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมาสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคหนองหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เวียงธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๔

เด็กชายธรัชชัย หล้าฟองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๕

เด็กชายธีระเดช ใจเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๖

เด็กชายธีรัช คะเรรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ เพ็งกระจ่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๘

เด็กชายปรเมษฐ์ มุ่งจอมกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๐๙

เด็กชายมณฑวัฒน์ หวังข้อกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ มุ่งจอมกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๑

เด็กชายวัชรพล หอมกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๒

เด็กชายศิวกร หวังกำกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๔

เด็กชายสุวัฒน์ จอมจอหอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๕

เด็กหญิงเกษรา ยับสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หวังมุขกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๗

เด็กชายชนะชัย ภิญโญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๘

เด็กชายณฐพงศ์ กลีบกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๑๙

เด็กชายธนกฤต อิสโร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๐

เด็กหญิงนิภาพร โพธิถาวร

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๑

เด็กหญิงประภัสสร โถนารัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๒

เด็กหญิงปณณธร เอือเฟอกลาง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๓

เด็กชายพิทักษ์ ฝายกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๔

เด็กชายยุทธชัย โฮกสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๕

เด็กหญิงรติมา หวังข้อกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๖

เด็กหญิงรวงข้าว จังสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๗

เด็กชายวุฒิภัทร วนกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๘

เด็กชายอนุชา ผึงกลาง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๒๙

เด็กหญิงอมลรดา สุวรรณกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๐

เด็กหญิงอุษา ศรีกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๑

เด็กหญิงเกวลิน หวังกุลกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๒

เด็กชายไอศูรย์ บูชา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังกุนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๔

เด็กชายรัชภูมิ ภูมิภักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วาดโคกสูง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๖

เด็กชายชัยกฤต พรมงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ช้างโคกสูง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๘

เด็กชายธนาดล ล้วนกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๓๙

เด็กหญิงภณิดา ใจรังกา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำตะขบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๑

เด็กหญิงวรนุช นาคหนองหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๒

เด็กหญิงศุภกรานต์ จวนสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๓

เด็กหญิงศุภรดา มณีเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๔

เด็กชายอรรถพล มุ่งสวนกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๕

เด็กชายอุกฤษฎ์ จันทร์พูน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๖

เด็กหญิงกัณกณิต บุตรา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๗

เด็กหญิงจันทกานต์ เรียบสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๘

เด็กชายจิรภัทร ชมประยูร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๔๙

เด็กหญิงจิรสุตา ช่างเกวียน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๐

เด็กหญิงชญาพัฒน์ จงจิตรสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๑

เด็กหญิงชนัฏธิชา จีนงูเหลือม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ สินชัยยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๓

เด็กหญิงชนาภา การบรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๔

เด็กชายชวลิต โสดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งกล่อมกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร ถำพุดซา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๗

เด็กหญิงฐิตาพร หวังปรุงกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๘

เด็กหญิงณัฐกมล คำกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๕๙

เด็กชายณัฐกร ชัยภิรมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๐

เด็กหญิงณัฐชญา ปนเคหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จงท่องกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๒

เด็กหญิงณัฐศิฏา มุ่งเกียวกลาง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๓

เด็กหญิงธนัชญา เรืองมะเริง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย มุ่งรวยกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามจันอัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๖

เด็กชายธเนศ โพธินอก

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๗

เด็กชายนนท์ปวิธ วาดโคกสูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ก่ายโนนสูง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๖๙

เด็กหญิงนายิกา เชาวันกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๐

เด็กหญิงนิชกานต์ เหรียญประยูร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๑

เด็กหญิงนิชาภัทร จงเจนกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๒

เด็กชายบัณฑิตย์ ขอห้องกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๓

เด็กชายปฏิพล คงชุ่มชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๔

เด็กชายปฐมพงษ์ จีพิมาย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๕

เด็กหญิงปนัดดา ตึกโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๖

เด็กหญิงประวีณา ภักดีสอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๗

เด็กชายปณณธร หวังกรุงกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๘

เด็กชายปณณวิชญ์ พิมพิค่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๗๙

เด็กหญิงปาณิศา แก้วประทุม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๐

เด็กหญิงพรกนก วรากลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๑

เด็กหญิงพรตระกาน เคนบุปผา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๒

เด็กหญิงพิชญาภัค รอดสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๓

เด็กชายพิเชษฐ์ ลาดโคกสูง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๔

เด็กหญิงภรณีนิภา แย้มศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๕

เด็กชายภัควัต เชาวันกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๖

เด็กหญิงภัทราพร แหกาวี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๗

เด็กชายมังกร สุขดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๘

เด็กหญิงมาริสา นันสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาสินพร้อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๐

เด็กชายรวิภาส รอดกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ดอยโคกสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๒

เด็กหญิงลักษมี เปลืองกลาง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๓

เด็กหญิงวรรณิภา กำลังสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๔

เด็กชายวรเมธ สมนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๕

เด็กชายวรเมธ หันสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๖

เด็กชายวายุภักษ์ มุ่งกล่อมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๗

เด็กหญิงวารุณี ทอนเกาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๘

เด็กหญิงวาสิตา สอนศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๖๙๙

เด็กชายวิรัช ทรัพย์จอหอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๐

เด็กชายวีระพล คิดการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๑

เด็กหญิงศรินยา แสงบำรุง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๒

เด็กหญิงศิมิน ราฮิมิ-ลาร์กิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ กิงโคกกรวด

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๔

เด็กชายสมรักษ์ หวังนากลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๕

เด็กหญิงสิริพรรณ จันทร์สว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๖

เด็กชายสุทธินันท์ ธีรจินดาขจร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๗

เด็กหญิงสุปรียา มันสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๘

เด็กชายอธิป ฤทธินาค

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๐๙

เด็กชายอนิวัฒน์ วิเศษสาตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๐

เด็กชายอนุเทพ ภักดีกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๑

เด็กชายอภิเดช แช่มช้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๒

เด็กชายอัจฉริยะ แก้วหิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๓

เด็กหญิงอัญชิสา รักษาโค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๔

เด็กหญิงอันนา อภิญญาอุดมพร
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๕

เด็กหญิงเมธิตา พักเสลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๖

เด็กชายเสกสรร กีกลางดอน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๗

เด็กหญิงกนกรวี หวังมีกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๘

เด็กหญิงกัญจนพร แสงแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๑๙

เด็กชายกัณตวัฒน์ แถมวัฒนะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๐

เด็กหญิงกิตติยาพร ฉิงสำโรง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๑

เด็กชายก้องเกียรติ มากนาคา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๒

เด็กหญิงงามศิริพร จรุงพัฒนานนท์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๓

เด็กชายจตุรงค์ จีนสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๔

เด็กชายจักรพรรณ ทันมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา เอืองจันทึก

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๖

เด็กหญิงจิรัตติกาล เพียรกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ กาฬพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ช่างผัด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หวังมีกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๐

เด็กชายชนะชัย หวังปรุงกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๑

เด็กหญิงชนัญญา ปูนกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๒

เด็กหญิงชนิตา ต่อชีพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๓

เด็กชายชาคริต ออมกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๔

เด็กชายณภัทร เกิดกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๕

เด็กหญิงณัฏฐพร ดังกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๖

เด็กชายณัฐพล ฤทธิค่อม

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี ขอกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๘

เด็กหญิงตวงทอง เดชมะเริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๓๙

เด็กหญิงตวงทิพย์ เดชมะเริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๐

เด็กชายทรงพล เกตุใหม่
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๑

เด็กหญิงธนัชชา จันดงยาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๒

เด็กชายธรรมานุภัทร หร่ายกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๓

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๔

เด็กชายธีระพงษ์ เคียงสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๕

เด็กชายธเนศร์ ดีเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๖

เด็กชายธไนศวรรย์ ธูปกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๗
เด็กชายนารายณ์ลักษณ์

แซ่เตียว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ เอือเฟอกลาง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๔๙

เด็กชายปฏิภาณ ปฏิทัศน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๐

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งรวยกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๑

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งแฝงกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๒

เด็กหญิงปทมาพร เกมกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๓

เด็กชายปยรัตน์ เชิดเพชรรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๔

เด็กหญิงพรนิภา เครืองกลาง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๕

เด็กหญิงพศิกา บุญโฉม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์พา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๗

เด็กชายพีรพงษ์ ขอจุลกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๘

เด็กหญิงภคมน เหลาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๕๙

เด็กหญิงภวิตา จดโสภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๐

เด็กชายภาณุพงศ์ จังหวัดกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๑

เด็กชายภาณุพงษ์ กองสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๒

เด็กชายรหัสดี ศรีนาคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๓

เด็กหญิงวิภาวี เกิดกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๔

เด็กชายวีรชัย พวงพา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๕

เด็กชายศราวุธ ด่านนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๖

เด็กหญิงศาลฝน เพ็ชรหงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๗

เด็กชายศาสตร์ศิลป เกิดกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เครืองกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๖๙

เด็กชายศิวัฒน์ หวังคู่กลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๐

เด็กชายสนธยา กนกชัชวาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๑

เด็กชายสราวุธ แผงกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๒

เด็กหญิงสุนิชา หวังคู่กลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๓

เด็กหญิงสุนิตา ทุมกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๔

เด็กชายสุภวิชญ์ ทุมกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ซิลเวน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ อ่อนแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๗

เด็กหญิงอธิตญา โพธินอก

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๘

เด็กชายอนพัทย์ อินทะชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๗๙

เด็กชายอนาวัช ทวีนิตยบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๐

เด็กชายอภิณัฐ แหล่งสนาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๑

เด็กหญิงอรพรรณ ปลังกลาง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๒

เด็กชายอัษฎาวุธ จังหวัดกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๓

เด็กชายอาทิตย์ ประกอบผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๕

เด็กชายเขมทัต สุดโต

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๖

เด็กชายเจษฎาพร รอดกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๗

เด็กชายเตชทัต ปลังกลาง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๘

เด็กชายโชคนวัฒน์ ชัยราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๘๙

เด็กหญิงโยสิตา รัดกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๐

นายมานพ จังหวัดกลาง
๓๐/๑/๒๔๙๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๑

นายสนิท เสลากลาง
๖/๑๑/๒๔๘๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๒

นางจิดาภา มิรินทร์
๘/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๓

นางสาวชนันชิดา รัตนปราณี
๓๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๔

นางสาวบุษยากร ขอห้องกลาง
๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๕

นางศุภลักษณ์ สมบูรณ์ ๑/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๖

เด็กชายกิงไผ่

่

มุ่งแซกกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๘

เด็กหญิงญาณิศา ขอกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๗๙๙

เด็กชายประพันธ์ พรหมศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๐

เด็กหญิงปรายฟา หอกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๑

เด็กชายภัทรศิลป วงศ์วิจารณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๒

เด็กหญิงวนัชพร ดังกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ชุ่มกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๔

เด็กชายณัฐนนท์ นาดประนิล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๕

เด็กชายธนภัทร มุ่งทุ่งกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๖

เด็กหญิงธนัชพร ธรฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๗

เด็กชายนันทภพ คำตะขบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๘

เด็กหญิงนันท์นภัส คำตะขบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๐๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองพิมพ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๐

เด็กชายรัฐพงษ์ สะอิงรัมย์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ขวัญสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๒

เด็กหญิงศิรินภา ไซกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๓

เด็กชายกฤษดา คำแสนโคตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๔

เด็กชายณัฐวุธ สายสุด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๕

เด็กชายเดชา แพงศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๖

เด็กชายพักษ์ดนัย พรมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๗

เด็กชายภูริภัทร พรมอุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๘

เด็กชายวชิระ ฉายาวัตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สอนสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๐

เด็กชายเอกลักษณ์ พรหมลีจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๑

เด็กหญิงเกษรา ปซิสิกขัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๒

เด็กหญิงจรรยพร เชือโคกกรวด

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๓

เด็กหญิงฐิติมา ปกกาโล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ ยินดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๕

เด็กหญิงพรนิภา ราชสีมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๖

เด็กหญิงสุธาศิณี แก้วมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๗

เด็กชายกายสิทธิ

์

พรดีมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๘

เด็กชายเจษฏา ภูมิดอนสาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๒๙

เด็กชายถาวร เพียงไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๐

เด็กชายศักดิดา

์

พรมภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๑

เด็กชายสุชานนท์ พันบุญมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๒

เด็กชายอธิวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๓

เด็กชายอนุชา มีวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๔

เด็กชายอุดร บุญหว่าน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๕

เด็กหญิงชฏารัตน์ นาลาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๖

เด็กหญิงธนัญญา เรืองสุขสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๗

เด็กหญิงรดามณี ภูมิกำเนิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๘

เด็กชายวัชรพล เสาศิลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๓๙

เด็กชายศรีเพ็ชร ปนะทาโน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๐

เด็กชายอนุรักษ์ ประธรรมเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๑

เด็กชายศราวุธ ดีลาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๒
เด็กชายกังวานพาณิชย์

จันทร์เดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๓

เด็กชายธนพร ตุ้ยพิมาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๔

เด็กหญิงมุทิตา มะธิมะตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา นามพันเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๖

เด็กหญิงสุรัณญา ภูผาพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๗

เด็กชายสมโชค ควบพิมาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๘

เด็กชายวัชระ พรมตือ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๔๙

เด็กชายสหชัย แน่นพิมาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๐

เด็กชายบดินทร์ วิบูลย์วนิช
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๑

เด็กชายวาคิม ทองมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ ชืนตา

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

จำเนียรกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๔

เด็กชายธนกฤต นามพันเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๕

เด็กชายสิทธิกรณ์ การมวย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๖

เด็กหญิงศิวิมล ทองบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๗

เด็กหญิงบุศราพร นามราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุริยะคุปต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๐

เด็กหญิงณัฐสุดา ประกอบกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๑

นายณัฐพล จิตสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๒

นายอกนิษฐ์ โธแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๓

นางสาวนิตยา นาบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๔

นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๕

เด็กหญิงพัชรี หิงไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๖

นางสาววิไลลักษณ์ ทรวงโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา ตรวจนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๘

เด็กชายฐิราชัย ปตตาลาภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๖๙

เด็กชายธเนศ ตะยูรรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๐

เด็กหญิงนงนภัส งิวไธสง

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๑

เด็กหญิงนพกษมา พันธุ์โยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๒

เด็กหญิงนราพร โพธิเงิน

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๓

เด็กหญิงนฤมิน ศรีผา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๔

เด็กชายนวพล ต้นเทียน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๕

เด็กชายนัชชานนท์ กันกลางดอน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๖

เด็กชายบัณฑิต บุญเศษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๗

เด็กหญิงบุญยาพร แก้วพูน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๘

เด็กหญิงบุณญารัตน์ ชินราช
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๗๙

เด็กหญิงบุษกร ช่างจักร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๐

เด็กชายปรินทร แพงพิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๑

เด็กชายมนตรี ปกเขตานัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๒

เด็กหญิงลักษณ์นารา ดวงมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๓

เด็กชายลุภกิณห์ ลุนจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๔

เด็กหญิงวรรณพา ก้านทองหลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๕

เด็กหญิงวารุณี แสนบุญศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๖

เด็กชายวิธวินท์ โคตรภูมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๗

เด็กชายศิรภัทร จันศรีชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๘

เด็กหญิงสายรุ้ง มะทะชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๘๙

เด็กหญิงสุนิสา บุญปก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๐ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๐

เด็กหญิงอริศรา กลหลัด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพชรสิทธิพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๒

เด็กชายแดนไทย รักผลจึงรุ่งเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๓

เด็กชายกิตติพงศ์ มีทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๔

เด็กหญิงกิราพร ยืนสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ไหลหาโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๖

เด็กหญิงณิชาภัทร์ หาญใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๗

เด็กชายดนุชา น้อยตาแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๘

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ยอดแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๘๙๙

เด็กชายธนภัทร มินไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๐

เด็กชายธราเทพ คชแพทย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๑

เด็กชายธีรพล พลไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทร์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๓

เด็กชายนวมินทร์ เรืองเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๔

เด็กหญิงนิศามณี ศรีเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๕

เด็กหญิงบุญญิตา ชินราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๖

เด็กหญิงปริญากรณ์ ดอกบัว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๗

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ไพบูลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๘

เด็กชายภัทรดนัย เมืองสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๐๙

เด็กชายภัทรนรินท์ บาลิสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๐

เด็กหญิงภัทรมน บุตรเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๑

เด็กชายภาคภูมิ น้อยตาแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๒

เด็กหญิงศลิษา มะตาปตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๓

เด็กชายศักดา มาศนอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปกกะโต
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๕

เด็กชายสายัณห์ ปกเขตานัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา ย่ามไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เวียงคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา สดโคกกรวด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๑๙

เด็กหญิงเขมจิรา บาลิสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๐

เด็กชายเมธาวิน เสาะไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เดชสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

สารขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๓

เด็กหญิงธิดาพร ดาวเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๔

เด็กชายนพิพัฒน์ ต๊ะก๋อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๕

เด็กชายนวพล สร้อยวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๖

เด็กชายพรเทพ แก้วกระจ่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๗

เด็กหญิงพลอยวิษา เสาศิลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๘

เด็กหญิงพัชราภา ลุนสอน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ประโสรักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๐

เด็กชายวิชาญ ชูจิต
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๑

เด็กหญิงวิวนุภา สานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๒

เด็กชายสหธรรม พาละจ่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๓

เด็กหญิงสาวะภา ท้าวเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๔

เด็กชายสิทธิกร ทองมะณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรจักร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๖

เด็กชายอภิชิต เทียมทะนงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ โทสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๘

เด็กหญิงอลิชสา แสนพวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๓๙

เด็กชายเจษฎาพร วรรณสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๐

เด็กชายเทวัญ พันธ์ปาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บรรพาอินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๒

เด็กหญิงกระต่าย ชาววาป
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๓

เด็กหญิงจิราพร วงษ์สามี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๔

เด็กหญิงจุฑาพร ไกรอาษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประกอบแสน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๖

เด็กหญิงชนากาญจน์ ชัยฉลอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๗

เด็กหญิงญาณิศา ชาโท
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๘

เด็กหญิงฐาปนี มีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๔๙

เด็กชายณัฐพล ทิพย์บำหลาบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๐

เด็กชายตะวัน ต้นเทียน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๑

เด็กชายตันติกร ภูเด่นผา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๒

เด็กหญิงธนพร แสงศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๓

เด็กชายนพกร งิวไธสง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๔

เด็กหญิงนันทนี แสงโทโพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๕

เด็กชายปยะโมกข์ ไชยจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๖

เด็กชายพงษ์วิษณุ สืบสุนทร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๗

เด็กชายพัชรพล โสมาศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๘

เด็กชายลติชาติ ลุนสอน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๕๙

เด็กหญิงวิชญาดา พวงท้าว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๐

เด็กชายวิทยา ทุมมากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ประจิตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๒

เด็กชายสุพล ปดสำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๓

เด็กหญิงอรัญณี เชือไธสง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ดินไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๕

เด็กหญิงจิรภิญญา เทพตาแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สีหอมกลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๗

เด็กชายชูชัย บุญเปรียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

พยุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๖๙

เด็กชายธนาวุธ มูลจัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

นันอุมาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๑

เด็กชายนพรัตน์ แสนบุญศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๒

เด็กชายประกาศิต ทับแสนหลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๓

เด็กหญิงประลัดดา ปะโมทะโก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๔

เด็กหญิงปญจมา ใหปะโท
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๕

เด็กหญิงพฤกษา สัตย์ซำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๖

เด็กหญิงพัชฎาพร สุวรรณศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๗

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สอนไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๘

เด็กชายภูธเนศ ไร่พิมาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๗๙

เด็กชายมณฑล ลุนพิมาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๐

เด็กชายยศกร สานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๑

เด็กหญิงรัตนกร ศรีปดชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๒

เด็กหญิงวัสศิตา มูลตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๓

เด็กหญิงวารุณี ช่างจักร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๔

เด็กชายวิทยา ย่ามไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๕

เด็กชายวีระพล อยู่ยง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๖

เด็กชายศุภโชค สัตย์ซำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๗

เด็กชายสุธี เทพเนาว์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๘

เด็กชายอดิเทพ กลหลัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๘๙

เด็กชายอนุชา ปกา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ พูนประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๑

เด็กชายอิทธิกร กันนุลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๒

เด็กหญิงเนตรนภา เอกา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๓

เด็กชายคุณากร ซองชะยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๔

เด็กชายจิรโชติ สีม่วงงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีใต้
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๖

เด็กชายตรีรัตน์ พิลาตัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๗

เด็กชายธีรภาพ ปกกะโถ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๘

เด็กหญิงนงนุช ชูจิต
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๕๙๙๙

เด็กชายบัญชา แปนสุขา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๐

เด็กชายภัสกร นิพิมาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๑

เด็กชายภูตะวัน หันมนตรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาววาป
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๓

เด็กชายยศศักดิ

์

อาสาจิต
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๔

เด็กหญิงวราพร ก้านทองหลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๕

เด็กหญิงวาสนา หอมทรง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๖

เด็กหญิงวิภาดา พัดมาลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๗

เด็กชายศักดิดา

์

ดีใต้
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

ทินสา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๐๙

เด็กชายสง่า น้อยมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๐

เด็กชายสถิตย์ จงจิตรชอบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี แก่นจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๒

เด็กชายสุนิชา น้อยคำภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๓

เด็กชายหิรัญ สานคล่อง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ชาววาป
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๕

เด็กชายอังกูร แก้วพูน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๖

เด็กชายอาทิตย์ ไหลหาโคตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๗

เด็กชายเอกพงษ์ วงศ์คำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๘

เด็กหญิงเอมอร ปกกะโต
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๑๙

นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง
๓๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๐

นายสุรชัย จันทร์เรือง
๒๕/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ   

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ กงศรี ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๒

เด็กชายดิฐสกร บัวสระ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๓

เด็กชายทัตพงศ์ กูลแก้ว
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๔

เด็กชายอลงกรณ์ ศรีมารักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๕

เด็กหญิงเมธาพร ชืนตา

่

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญไสว
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๗

เด็กหญิงเมธากานต์ นิราศไชโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะนามะทัง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๒๙

เด็กชายสหราช อินทร์สูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๐

เด็กชายวรวิช ลุนสอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๑

เด็กชายณัฐพล สีหานารินทร์
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีภูวง
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๓

เด็กชายคริษฐ์ ดาลุนสิม ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๔

เด็กชายวรนิล หว่างเชือ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เทพวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๖

เด็กชายราชนิกุล หลวงนันท์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๗

เด็กชายเจษฏา ปะเทสัง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีหล้าน้อย
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๓๙

เด็กหญิงอริสา มะสีผา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา กิงเกตุ

่

๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๑

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ วันทะมาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๒

เด็กชายอานนท๋ นนทชัย ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๓

เด็กชายอิทธิพล ดาดี ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๔

เด็กชายธนกร ภาษี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๕

เด็กชายจักริน ชืนวานร

่

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๖

เด็กชายภีรภัทร เพ็ชรทราย
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๗

เด็กชายธนิกกุล ฤทธิรักษา

์

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๘

เด็กชายโภไคย ปกการะนัง
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๔๙

เด็กชายวรชัย ขันผักแว่น ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๐

เด็กชายธนวันต์ โพธิจันทร์

์

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ บุญช่วย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๒

เด็กหญิงกมลชนก นามน้อย
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๓

เด็กหญิงชนาภา นาลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๔

เด็กหญิงณัฐชา กงศรี
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๕

เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์นาง
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๖

เด็กหญิงพีรพัฒน์ วนไธสง ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เงาไพร ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๘

เด็กชายจักริน ถากไม้แล้ว
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๕๙

เด็กชายชวิน สมมงคล
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๐

เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๑

เด็กชายคณิศร ปะวะเสริม
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๒

เด็กหญิงณัฐชา บัวนาค
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๓

เด็กหญิงยลดา มาระศรี
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๔

เด็กชายอนุชา พึงโค

่

๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๕

เด็กชายรามินทร์ สีแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๖

เด็กหญิงวรัญญา โภคาเทพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๗

เด็กหญิงณัฐฑริกา ประประโคน
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชำนาญจิต ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๖๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ประดาอินทร์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๐

เด็กหญิงวาสนา อุทัยแสน ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ เจ็กเหล็ก
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๒

เด็กหญิงอรณา ปตตานัง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา แพงไธสง
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วัดทอง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๕

เด็กหญิงธนัทตา ขันผักแว่น
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลีสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา อินนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๘

เด็กหญิงวิชญาพร นาดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๗๙

เด็กหญิงชุติมา ศรีนาเมือง
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๐

เด็กหญิงปยะวรรณ ขันผักแว่น
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๑

เด็กหญิงสุพรรณพร โหมนอก
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๒

เด็กหญิงชวัลรัตน์ วรรณปะเข ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๓

เด็กหญิงนิพารัตน์ เรไรรัมย์ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๔

เด็กหญิงมยุรี ชาววาป ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๕

เด็กหญิงธัญสิริ จันทะแพน ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๖

เด็กชายยุทธพิชัย หงษ์สมศรี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๗

เด็กชายเนติชาญ มินไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

แซ่อึง
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๘๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เดชะคำภู ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีใต้
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๑

เด็กชายอนุพงษ์ สุขสวรรณ์
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ภาวะรัตน์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๓

เด็กชายยุทธนากร สีหาชาติ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ รักบุญ
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๕

เด็กชายศรายุธ ชูชัยสงค์
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณปะเข
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๗

เด็กหญิงอันธิกา ลีภัย

้

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๘

เด็กหญิงสมพงษ์ กอหอมกลาง
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๐๙๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ปะโคทัง
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๐

เด็กหญิงพิมรพัฒน์ เพียรยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๑

เด็กหญิงมัลลิกา ชาวโยธา ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วบุตร
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๓

เด็กหญิงปยดา ปกกาโร
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๔

นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งไธสง
๒๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๕

เด็กหญิงสุนิษา พานสูงเนิน ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สงนอก ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คชสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๘

เด็กชายธิวากร นาเวียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๐

เด็กชายสุริยา โคตรพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ เจริญสุข ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๒

เด็กชายราชวัตร เกินรัมย์
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๓

เด็กชายศุภชัย กาทอง
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๔

เด็กชายกัมปนาท เฉือยมะณี ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๕

เด็กชายสหวัต อาศัยพลวง
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คงนันทะ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๗

เด็กชายบงกฎเพชร มินไธสง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๘

เด็กชายกฤตชรัตน์ ยวดยาน
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๑๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศิลปประกอบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๐

เด็กชายนาธาร รัศมี
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๑

เด็กชายศักดา ชูชัยสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๒

เด็กชายรวีโรจน์ บุญยอง ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงทอง ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๔

เด็กชายสงกรานต์ วงศ์นอก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๕

เด็กชายวีระยุทธ ธิมา
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยทะนี
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ นิวงษา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๘

เด็กหญิงรัตติกาล ปทุมภา
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๒๙

เด็กหญิงสุภาพร พงษาบรรณ์
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๐

เด็กหญิงสายฝน สุขกาย ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๑

เด็กหญิงนิตยา พลสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๒

เด็กหญิงฐิติมา ชาววาป ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๓

เด็กหญิงสุกฤษตา เจนไพร
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๔

เด็กหญิงอภิสรา เพียงโยธา ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๕

เด็กชายศุภกร โกศลวิทยานันท์ ๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๖

เด็กชายณรงค์เดช ศิลาขาว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๗

เด็กชายปาณวัฒน์ ชัยภา
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๘

เด็กชายวิศรุต แยกสูงเนิน
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๓๙

เด็กชายรุ่งเรือง ชาภักดี ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๐

เด็กชายธีรภัทร สำเรียนรัมย์ ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ วิชัย
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๒

เด็กหญิงศิรินญา ผลพิมาย
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๓

เด็กหญิงณัฐชริกา ถิรพรเอกศิษฐ์
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๔

เด็กหญิงนันทพร เทพจิต
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๕

เด็กหญิงสาริกา โปะไธสง
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๖

เด็กชายภูชิต ปกการะเณ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๗

เด็กชายวีรพงศ์ เวสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๘

เด็กชายพลพล เงาไพร
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๔๙

เด็กหญิงอุษณี ทับสุวรรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๐

เด็กชายการจกิจ แก้วเก่ง
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๑

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทะมาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๒

เด็กหญิงอุษณา ทับสุวรรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๓

เด็กหญิงศุจิภา ลำเลิศ
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๔

เด็กหญิงศุภานัน ลำเลิศ
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๕

เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์ เลาะกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๖

เด็กหญิงนฤมล ยงยุทธ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๗

เด็กหญิงประภาสิริ ก้านทองหลาง
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๘

เด็กหญิงศศิธร ปตตาโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๕๙

เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๐

เด็กหญิงสุธิมา ภู่นาค
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๑

เด็กหญิงอพัชชญา ยังจันทร์อินทร์
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๒

เด็กหญิงธัญธิญา สุดสายเนตร
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๓

เด็กชายนันธวัตร์ รัตพินิจ
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๔

นายศรายุธ มาศนอก
๑๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๕

นายรัฐนนท์ ทุดปอ
๒๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๖

นายกิตติมา คล่องการ
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๗

นางสาวจณิสตา สารวัตรอีต
๒๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๘

นางสาวจุฑามาศ พัดภู่
๒๖/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๖๙

นางสาวณัฐเนตร ศรีลำไพ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๐

นางสาวธนภรณ์ ดังไธสง ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๑

นางสาวธิวาพร ธรรมโล
๒๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๒

นางสาวนิตยา โตไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๓

นางสาวพรกนก บุญทองโธ
๓๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๔

นางสาวพรกิมล นามน้อย
๑๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๕

นางสาวรจนา เงาไพร ๖/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๖

นางสาวรพีพรรณ รักวงษ์ ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๗

นางสาวศศิกานต์ ผันอากาศ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๘

นางสาวสุพรรณิการ์ ทาซ้าย ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๗๙

นางสาวกนกภรณ์ มีศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๐

นางสาวศิริวรรณ ศรีหอมเหิน
๑๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๑

นางสาวภัควดี โชสูงเนิน
๑๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา ทัศไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๓

เด็กหญิงนิสิตา พิมพ์พิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ หมอสุด ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๕

เด็กหญิงภัทร์ธีรา ประพันธมิตร
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๖

เด็กหญิงศุภาษิต มุ่งมี
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๗

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ วาจาดี
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๘

เด็กหญิงพรนภา พันทองบุตร ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๘๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สมอ่อน
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๐

เด็กหญิงปยธิดา บุญมาก
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๑

เด็กหญิงมุกดา ชืนพิมาย

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๒

เด็กหญิงจุฑาพร โพธิคาเทพ

์

๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๓

เด็กหญิงทิพย์วิมล วารีบุญมา
๒๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๔

เด็กชายพงษ์เพชร ลีสม ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๕

เด็กชายพงศกร ธนูสา
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๖

เด็กชายสงกรานต์ โกรัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิณศิริ
๑๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๘

เด็กหญิงศุพิกา ประกอบแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๑๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา ญานสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๐

เด็กหญิงปวีณ์กร ฤทธิไธสง

์

๑๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๑

เด็กหญิงอรัญญา ราชาวงษ์
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๒

เด็กชายก่อเกียรติ เจ๊กสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๓

เด็กชายชานน นารถนำพอง ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๔

เด็กชายอติรุจ ไร่พิมาย
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๕

เด็กชายกิตติ พืชสิงห์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๖

เด็กชายรัชพล เทียมทะนงค์
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๗

นางสาววนิตตา อาศัยพลวง
๑๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๘

นางสาวทรายนิกา เทียงอวน

่

๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๐๙

นางสาวกัญญารัตน์ ปกเคยะกา ๑/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๐

นางสาววราภรณ์ ซองชะยา
๒๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๑

นายเกรียงศักดิ

์

ดวงละคร
๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๒

นางสาวจาฏุพัจน์ ยอดบุญมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๓

นางสาวรวิวรรณ ปจจัยยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๔

นางสาวฐิติมา คำหมู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๕

นางสาวจิรัฐิติกาล คชสิทธิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๖

เด็กชายกิตติภูมิ บังพิมาย
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๗

เด็กชายสุริยา คลองงาม ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๘

เด็กชายภาณุทัศน์ วงศ์ษา
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๑๙

เด็กหญิงมาลัย บุญคำ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๐

เด็กหญิงเยาวมาลย์ แซ่อึง
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๑

เด็กหญิงวรรษมน สุโลรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๒

เด็กหญิงอริยาภรณ์ ลุนจันทร์
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๓

เด็กหญิงธนิดา ดังไธสง

่

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๔
เด็กหญิงณัฐนารีกาญจน์

หาญใจ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๕

เด็กหญิงสโรชา แก้วธานี
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๖

เด็กหญิงจิรพัตร์ ประการแก้ว ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๗

เด็กหญิงสุนิสา สังสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๘

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ชูแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๒๙

เด็กหญิงมณฑิตา บุบผาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๐
เด็กหญิงณัฐสุดาสกาว

ขาวสันเทียะ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิจันทร์
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๒

เด็กหญิงดวงกมล บังพิมาย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๓

เด็กหญิงนิสา สำราญดี ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๔

เด็กหญิงดาราริน เมินไธสง
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๕

เด็กหญิงลักษิกา ศรีสมบัติ
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๖

เด็กหญิงวีระยา วันโส ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๗

เด็กหญิงนริศรา ปะทักขินัง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๘

เด็กหญิงนาตยา กาแก้ว
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๓๙

เด็กชายเจษฎา ชีวารัตน์
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เกณมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๑

เด็กชายพัทธนันท์ พิเศษ
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๒

เด็กชายพัทธดนย์ ผางเวช
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ สันกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ รักไทย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๕

เด็กชายวรินธร จิตกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๖

เด็กชายอัฏฐะวี ผานกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๗

เด็กหญิงขวัญชีวา พรมตะโก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ หวังเติมกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๔๙

เด็กหญิงจีระพรรณ์ เมืองกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๐

เด็กหญิงชลธาร พนมเขตร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๑

เด็กหญิงธันย์ชนก จันทะรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๒

เด็กหญิงเนตรสุภา ตระการไทย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๓

เด็กหญิงบัวชมพู อิมวิเศษ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๔

เด็กหญิงปรายฟา อ่อนคำหล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๕

เด็กหญิงปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๖

เด็กหญิงแพรวา ยาดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แนบกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๘

เด็กหญิงลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๕๙

เด็กหญิงลักษณพร พุฒนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๐

เด็กหญิงศุภนุช คีบสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กลีบกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๒

เด็กหญิงโสภิตา ถมวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๓

เด็กหญิงอณัณตชา หาญเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๔

เด็กหญิงอัฏฐะฐิตา ผานกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๕

เด็กชายกวี วรรณมน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๖

เด็กชายกิตติกานต์ ปราบงูเหลือม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๗

เด็กชายเจษฎากรณ์ สุขกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๘

เด็กชายณัฐภัทร แก้วกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๖๙

เด็กชายธนภัทร ทวยศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๐

เด็กชายธีรโชติ เอือประภาพร

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๑

เด็กชายพัสกร เจตนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๒

เด็กชายพิชุตม์ แก้วสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๓

เด็กชายวายุ งามจันอัด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๔

เด็กชายวิศวกร เซ็นทองหลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๑ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ คนยัง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๖

เด็กชายอดิเทพ อินทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๗

เด็กชายอาทิเทพ พรมพะเนาว์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๘

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์สว่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๐

เด็กหญิงณํฐภัทร กะไหล่กลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๑

เด็กหญิงตรีกมล ประกอบดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๒

เด็กหญิงปานไพลิน หว้าร่มไทร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ สายศรีบัณฑิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๔

เด็กหญิงมาริษา สุนทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๕

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จุลมะเริง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๖

เด็กหญิงอาทิตญา นิลด่านกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๗

เด็กหญิงอารยา หมอสำฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๘

เด็กชายกฤษณะ มณีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๘๙

เด็กชายศิริชาญชัย ยาสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๐

เด็กชายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๑

เด็กหญิงภีรานุช คุณาธร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๒

เด็กหญิงนงนภัทร์ ต่วนกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ขอหวนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๔

เด็กชายปญจพล ฝอยทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๕

เด็กชายปยะภัทร จามน้อยพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๖

เด็กชายพรอนันต์ ขันทองดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๗

เด็กชายภูวเดช มุ่งพันธ์กลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๘

เด็กชายภูษิต กำหนดศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๒๙๙

เด็กชายยุทธพงศ์ คูณศิริรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๐

เด็กชายวัชรเกียรติ จงพึงกลาง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๑

เด็กชายวันชนะ แนวกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ ก้อนสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๓

เด็กชายอัศวรา มณีกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๔

เด็กหญิงกุลธิชา ไชยานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๕

เด็กหญิงจรรยารักษ์ เหมือนตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๖
เด็กหญิงจันทร์ทิวาภร

ทับโคกสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๗

เด็กหญิงจิตพร หอมหนองจะบก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๘

เด็กหญิงชฎารัตน์ ศิริกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๐๙

เด็กหญิงชลิตา กลางจอหอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๐

เด็กหญิงธีมาพร ยศกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา เกิดกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ไม้กลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๓

เด็กหญิงสุธีรา ชะโลกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๔

เด็กหญิงฟารุ่ง ปกษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๕

เด็กหญิงยุภาพร โชติกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๖

เด็กหญิงรพีพัฒน์ สาริวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา งอกโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๘

เด็กหญิงลลิตา กัณหา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๑๙

เด็กหญิงสร้อยสุดา กองหินกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทับทิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๑

เด็กหญิงสุนันทา งีสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๒

เด็กชายฉัตรมงคล ชวนงูเหลือม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ เชยโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๔

เด็กชายชินดนัย ชาฎา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๕

เด็กชายไชยภัทร หวังกุลกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๖

เด็กชายเดโชชัย ทองจินดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๗

เด็กชายธนชาต นาดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วระวัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๒๙

เด็กชายธนวิชญ์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๐

เด็กชายธนากร หลงชิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๑

เด็กชายนนธวัช รักด่านกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๒

เด็กชายนวกิจ ฝาสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีหมืนไวย์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๔

เด็กชายภูมรินทร์ สุรกิจบวร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๕

เด็กชายเมธี วาทโยธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๖

เด็กชายรพีภัทร สุขขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๗

เด็กชายวรวิทย์ เสือกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๘

เด็กชายวุฒิชัย หาวิเศษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๓๙

เด็กชายสิทธิกร พลเยียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๐

เด็กชายสุเทพ ยิงจอหอ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๑

เด็กชายสุวิชญา แปนกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ พันศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัณ จงบวกกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๔

เด็กหญิงจิดาพา แซ่แต้
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๕

เด็กหญิงชนิดา บูชายันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๖

เด็กหญิงฐิชาภรณ์ ทองกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๗

เด็กหญิงปราณปริยา วรรณโก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๘

เด็กหญิงปรีญาพร ตู้กลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๔๙

เด็กหญิงพรรณวดี เกาะกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๐

เด็กหญิงพิรดา ถินนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๑

เด็กหญิงพุฒิตา บุญคล้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา บัวกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๓

เด็กหญิงวรินทร เจริญศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๔

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ กอสุระ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๕

เด็กหญิงอลิษา ภักดีจอหอ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๖

เด็กหญิงอลีนา พานิชการ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

อาจวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทุมพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๕๙

เด็กชายธนภัทร หงษ์สูง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ ชิดจันอัด
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๑

เด็กชายธนากร ชำนิกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๒

เด็กชายนราธร นราพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๓

เด็กชายนฤเบศธ์ ทิพย์อักษร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๔

เด็กชายปติพงษ์ จิตดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๕

เด็กชายพิพรรธน์ ประวะระ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๖

เด็กชายภาคภูมิ แช่มพุทรา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๗

เด็กหญิงจันทรกานต์ มนต์ชาตรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สิริจามร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๖๙

เด็กหญิงนฤกานต์ เหลาคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๐

เด็กหญิงเบญจมาศ อุเทนสุด
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จงเหนียวกลาง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๒

เด็กหญิงสุชัญญา ระแวกกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ด้วงกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๔

เด็กหญิงสุวภัทร เพ็ญกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๕

เด็กหญิงไอนภา พังคะบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทรังศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๗

เด็กชายเกรียงไกร น้อยลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๘

เด็กชายฉัตรดนัย หมายใยกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๗๙

เด็กชายณัฐพล โกพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๐

เด็กชายณัฑฐวัฒน์ วงศ์รัตนากร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๑

เด็กชายธงชัย ปลังกลาง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๒

เด็กชายธนากร สนิทกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ พานสุวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๔

เด็กชายนิธิกร มุ่งเขืองกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๕

เด็กชายปรีชา ขวัญสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๖

เด็กชายพันธุ์แก้ว จงกลกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๗

เด็กชายภูวดล ตรีกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๘

เด็กชายยศวริศ คงกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๘๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เดือนกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๐

เด็กชายสิทธิเดช ร่มกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ชัยศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๒

เด็กชายอัตนุชา บุญณะกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๓

เด็กหญิงกฤติยา งามจันอัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๔

เด็กหญิงณัฐธพร จงกลกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ธงกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๖

เด็กหญิงณัฐยา ชำนาญแท้
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ถอนโพธิโคกสูง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๘

เด็กหญิงดวงสุรีย์ สูบโคกสูง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๓๙๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ แซ่ตัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๐

เด็กหญิงธนภัทร แก้วเพชร์มะดัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๑

เด็กหญิงนีดา เพชรราม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๒

เด็กหญิงปยฉัตร นันกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๓

เด็กหญิงพฤกษา รอกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๔

เด็กหญิงพลอยไพริน จ่นกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เชิดทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๖

เด็กหญิงรุจี มุ่งซ้อนกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๗

เด็กหญิงอโนชา สุขนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๘

เด็กชายแทนไทย บุญไทยกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๐๙

เด็กชายปรมินทร์ สารคามสำโรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๐

เด็กชายปยศักดิ

์

กลมกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๑

เด็กชายพัชรพล โนรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๒

เด็กชายวรเมธ ตัวสง่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๓

เด็กชายวราเทพ เพ็ชรแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๔

เด็กชายศักดิศรณ์

์

มุ่งฟงกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ขอรวมกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อารีกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๗

เด็กชายอดิศร พินิจกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ เจริญสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๑๙

เด็กชายเอกชัย รอดกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่างกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๑

เด็กหญิงเกศแก้ว วิจิตรกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๒

เด็กหญิงฉัตรนัดดา เสริงกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๓

เด็กหญิงชนกนันท์ เกียวกลาง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๔

เด็กหญิงญาดา วิริยะอุดมกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์เขียว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๖

เด็กหญิงปฐมพร ชาวสวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๗

เด็กหญิงพรรัชนี ชำนาญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๘

เด็กหญิงมลดา สุพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๒๙

เด็กหญิงวรรณิดา พยัพกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๐

เด็กหญิงวีรวรรณ จงตังกลาง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๑

เด็กหญิงสิริวิมล คบด่านกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๒

เด็กหญิงอภิญญา คันทาไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๓

เด็กชายกฤตกวิน เลิศวรกานต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำปาโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๕

เด็กชายขจรเกียรติ เติบกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ชุมกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิมกลาง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๘

เด็กชายสมเกียรติ ตอบกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร ด่านโคกสูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๐

เด็กชายนนทพัทธ์ สวยกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๑

เด็กชายพงศกร แทนกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ แฉล้มกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๓

เด็กชายรชตะ ผันอากาศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทองสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๕

เด็กชายรัตนพล เชิญกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๖

เด็กชายศราวุฒิ ขอยุดกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๗

เด็กชายศุพิวัตร หินกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๘

เด็กชายศุภกฤต ไม้กลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๔๙

เด็กชายสุภวัฒน์ ญาติดอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๐

เด็กชายสุรเดช บัวแดง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๑

เด็กชายอภิชาติ ศิริล้วน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๒

เด็กหญิงชณิกานต์ รัตนภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๓

เด็กหญิงชวนชิด เชิญกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๕

เด็กหญิงธิติญาภรณ์ ขวัญเถือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๖

เด็กหญิงนิชาภา เชืองเครือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๗

เด็กหญิงประภัสสร ขอเหนียวกลาง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๘

เด็กหญิงพรรณวิศา กึนสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๕๙

เด็กหญิงวรรนภา จงตังกลาง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๐

เด็กหญิงวริศรา เพียรธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๑

เด็กหญิงศิวอร คงฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๒

เด็กหญิงอริสา นิวัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๓

เด็กหญิงอารยา ขอเหนียวกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ ช่วยพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๕

เด็กชายกันตพงศ์ ขีดกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๖

เด็กชายธนบดินทร์ ธุรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๗

เด็กชายธนาธรณ์ ปลายกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๘

เด็กชายนพรัตน์ เอียงกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๖๙

เด็กหญิงนัฐพล ปตุทิพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๐

เด็กชายพิทยา เวงวิรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๑

เด็กชายพิริยะ รุ่งเนียม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ธิมาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๓

เด็กชายศราวุฒิ ปนกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๔

เด็กชายสุธินันท์ แดงเฉย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทาสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๗

เด็กหญิงกานติมา ตุ่นกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พูนศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๗๙

เด็กหญิงดวงฤทัย ล้อมกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๐

เด็กหญิงธัญพิชชา เสริมพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๑

เด็กหญิงนิสารัตน์ บุญไทยกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๒

เด็กหญิงปนัดดา รัตนวิชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๓

เด็กหญิงปญญาพร ระไวกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๔

เด็กหญิงปยะธิดา สำรวล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๕

เด็กหญิงสกุลกานต์ จันทร์กรูด
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๖

เด็กหญิงอริสา ถวัลย์วีระวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๗

เด็กชายธนพนธ์ มุ่งก่อกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๘

เด็กชายธีรเกียรติ ชินนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๘๙

เด็กชายปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๐

เด็กชายปรีชา ศรีสุขกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๑

เด็กชายพงษ์อนันต์ มีดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๒

เด็กชายภูตะวัน สาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๓

เด็กชายมนัสนัน โคนจอหอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๔

เด็กชายศุภโชค แก้วละเอียด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันทร์ชู
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เรืองจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๗

เด็กหญิงจินดาพร แสนกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ รังสร้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๔๙๙

เด็กหญิงชลกันต์ ตามกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๐

เด็กหญิงฐิติมน กิงจันกลาง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๑

เด็กหญิงฐิติมา ถินทองหลาง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๒

เด็กหญิงณัฏฐา ดอกพุทซา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ชิดจันอัด
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สระภู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๕

เด็กหญิงภัทราพร นากลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๖

เด็กหญิงมินรดา ชาวสวน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๗

เด็กหญิงวราพร ซุยจอหอ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๘

เด็กหญิงวารีรัตน์ หวังกกกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๐๙

เด็กหญิงศรีสุดา ดีพิมาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๐

เด็กหญิงสุภัค วิเศษพลกรัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๑

เด็กหญิงอรพินท์ ตันกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๒

เด็กหญิงอริษา นิลสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๓

เด็กชายกรทอง เขือนอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๔

เด็กชายปวริศร ศักดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๕

เด็กชายกลทีป บัวปอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๖

เด็กชายจักริน คิดรอบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๗

เด็กชายฉัตรชัย พลอยนิล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๘

เด็กชายธนกฤต แก่นโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๑๙

เด็กชายบูรพา ปลังกลาง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๐

เด็กชายวิศรุต บัวมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๑

เด็กหญิงชุติมา พ่วงพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๒

เด็กหญิงณิศรา เรืองสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๓

เด็กหญิงธนัชชา จุลละสุภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๔

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทองกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ แจงกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๖

เด็กหญิงปารีย์ นุชกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๗

เด็กหญิงพรนภา แก้วลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๘

เด็กหญิงพรสุดา ทองเฟอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๒๙

เด็กหญิงพิยดา เพียรการ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๐

เด็กหญิงสิรินทรา หวังรัดกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา แซ่ลิม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๒

เด็กชายนันทวุฒิ คุ้มจันอัด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๓

เด็กชายนำโชค เดือนกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๔

เด็กชายนำโชค หมายจากกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๕

เด็กชายปาราเมศ แดนกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๖

เด็กชายภัทรพงศ์ กิงสักกลาง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๗

เด็กชายวิวัฒน์ สะเทียนทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๘

เด็กชายศราวุธ วรรณศรีสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๓๙

เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์กลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ สร้อยเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทรวงโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๒

เด็กหญิงชลลดา อ้อพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๓

เด็กหญิงญาณิษา ยิงนอก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๔

เด็กหญิงณัฐชา เจียบเกาะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๕

เด็กหญิงธนิษฐา มุ่งสุขกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญรอด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลาจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๘

เด็กหญิงนันทกา ชิดจันอัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๔๙

เด็กหญิงพรรณภษา ขอแนบกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประสมทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๑

เด็กหญิงมัทนพร มะเริงสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี กลินโนนสูง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ขอทองกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๔

เด็กหญิงสุดาวรรณ ถาสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๕

เด็กหญิงอัญชลี ปองศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๖

เด็กหญิงอินทิรา บัวบาลศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๗

เด็กหญิงศิริกานต์ หนากลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๘

เด็กชายเจษฎา พลสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๕๙

เด็กชายไตรตรีภพ ระนามกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๐

เด็กหญิงกันทิมา สมอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๑

เด็กชายกัมปนาท สิงห์แพ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๒

เด็กชายธนกร เหง่าทองหลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๓

เด็กชายธนพร มุ่งจงรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๔

เด็กชายธีรเมธ กล้าหาญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๕

เด็กชายธีรดนย์ พูลฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๖

เด็กชายพัฒนศิลป ปลุกเศก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๗

เด็กชายภูริภัทร บัวกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๘

เด็กหญิงแพตรี สุขพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๖๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่เปรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๐

เด็กหญิงกุลธิดา สวยกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๑

เด็กหญิงจริยาพร คงบรรทัด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๒

เด็กหญิงชญาดา เดือนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๓

เด็กหญิงชมพู่ ปนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๔

เด็กหญิงดวงกมล บุญไทยกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๕

เด็กหญิงปยธิดา รักไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๖

เด็กหญิงพุทธิดา คุณขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๗

เด็กหญิงวรรณกานต์ กองแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๘

เด็กหญิงศศิวรรณ สุวิทยศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี แนวกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๐

เด็กหญิงอัญชลี มากด่านกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ นาคสมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๒

เด็กชายญาณวรุฒ สมหมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๓

เด็กชายภูวดล บรรดาศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๔

เด็กหญิงโกมุฒ น้อยพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิรักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ขอถือกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ด่านกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๘

เด็กหญิงปวีณา ขอเหนียวกลาง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๘๙

เด็กหญิงปยะธิดา จวนกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๐ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๐

เด็กหญิงภัศรารัตณ์ ยันกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๑

เด็กหญิงม่านแก้ว เพชรชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๒

เด็กหญิงวิภาวณี ศรีสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา จิตรกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๕

เด็กหญิงสุธารธร ทังทอง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๖

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ดาหนองเปด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๗

เด็กชายปริญญา เผยกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๘

เด็กชายปยะ ปนสุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๕๙๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๐

เด็กชายอนุภัทร แก่นเสลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๑

เด็กหญิงกัณฐมณี ชุมศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๒

เด็กหญิงกานต์พิชชา กอคูณกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ปลังกลาง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๔

เด็กหญิงชญาดา ทิยาเวศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๕

เด็กหญิงติยาภรณ์ ตู้กลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๖

เด็กหญิงนริศรา นวนด่านกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา กันเกิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๘

เด็กหญิงนารี คำนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๐๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ บีบขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๐

เด็กหญิงปราณีต หะขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๑

เด็กหญิงพัชรพร ศรีทองหลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี นิลเพ็ชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๓

เด็กหญิงศิริวิภา ซึมกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๔

เด็กหญิงศิษฎา นิมบุญ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๕

เด็กหญิงอรกัญญา หลำกูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๖

เด็กชายศุภวิทญ์ ศรีนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๗

เด็กหญิงเกษร แคล้วกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๘

เด็กหญิงจิราพร พิมพ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๑๙

เด็กหญิงตะวันฉาย นิยมนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๐

เด็กหญิงปรีชญา ไทยมณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ษา มุดด่านกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา กล้าแข็ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๓

เด็กหญิงวริศรา เพ็ชรจันอัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๔

เด็กหญิงสุธากร แก้วกลำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๑ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๕

เด็กชายนัทดนัย แก้วตะพาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด่านนอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เริมรักรัมย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๘

เด็กหญิงชุติมา พงษ์พิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๒๙

เด็กหญิงพรนภา กระสันกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๐

เด็กหญิงภิราวรรณ ขาวประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๑

เด็กหญิงมนต์นัทธ์ ไกรวัลย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา อยู่ลอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๓

เด็กหญิงวนิดา สิงห์วงษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๔

เด็กหญิงศศิรดา กาวะโล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เดินกลาง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รักมิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ ชะโลมกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๘

เด็กชายนพพร ปนศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๓๙

เด็กชายปฏิพล ขอเหนียวกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๐

เด็กชายไผทเทพ คำนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๑

เด็กชายภัณฑ์กาญจน์
สาระบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๒

เด็กชายศรัณยู กลีบกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๓

เด็กชายสุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๔

เด็กชายอลงกรณ์ รักชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๕

เด็กชายอัมรินทร์ รักพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๖

เด็กหญิงเกษมณี จำเริญศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๗

เด็กหญิงเมธาวดี เพ็ชรตะกัว

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๘

เด็กหญิงจรัญญา สะแกทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๔๙

เด็กหญิงฉัตรทอง ไขโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๐

เด็กหญิงชลลดา ศรีด่านกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๑

เด็กหญิงฐิติมา ขุนจงกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๒

เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ วุฒิพงศ์เดชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา ลิมกลาง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๔

เด็กหญิงธนัชพร กรมโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๕

เด็กหญิงธนาพร ตาโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เณรกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ศิลาทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปูนุช
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เสริฐกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ กองไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๑

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ โกสุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๒

เด็กหญิงศิริพร เรืองวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๓

เด็กหญิงศิริพรรณ คลองกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๔

เด็กหญิงสุนิสา เอียมตะขบ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๕

เด็กหญิงสุวรรณี แจ่มมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๖

เด็กชายกนต์ธร เปลียนกลาง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จุลลาบุดดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๘

เด็กชายธันวา เกตุใหม่
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๖๙

เด็กชายปรมัติ ขอมีกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๐

เด็กชายปยะ คล้อยจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๑

เด็กชายศราวุฒิ คำสนิท
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ สำลีกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สันกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ กันกลาง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๕

เด็กหญิงขวัญดาว มิงสมร

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๖

เด็กหญิงจิดาภา เกลากลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๗

เด็กหญิงจิตรา หอมหนองจะบก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ สมนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๗๙

เด็กหญิงณัชชา จอมกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๐

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วสมนึก
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๑

เด็กหญิงณัฐศิวรรณ สวนเมือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๒

เด็กหญิงดวงสุดา มุ่งเย็นกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๓

เด็กหญิงนภัสร แก้วประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๔

เด็กหญิงพิมลัดดา ภู่กลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฝมือดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๖

เด็กหญิงวารีย์ แฝงด่านกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๗

เด็กหญิงสุจิตตา เต้นปกษี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๘

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ประเสริฐสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๘๙

เด็กหญิงอภัยวรรณ อ้นนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๐

เด็กหญิงอรพรรณ พัฒศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๑

เด็กหญิงอลิษา ปนกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๒

เด็กชายกรกฎ ขอกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๓

เด็กชายกิตติคุณ บุญหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๔

เด็กชายณัฐดนัย แสนงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๕

เด็กชายเทพประทาน ธรรมธารีย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๖

เด็กชายธนวัต พันอุไร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๗

เด็กชายปองกานต์ จันทร์หอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๘

เด็กชายอรรณพ โพธิมีศิริ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๖๙๙

เด็กหญิงกันยาลักษณ์ บุญยัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๐

เด็กหญิงขวัญเดือน มิงสมร

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๑

เด็กหญิงจรรยาพร พรมเกษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขาวหอมกลิน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๓

เด็กหญิงชนิตา รักกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๔

เด็กหญิงณัฐกมล แสนกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๕

เด็กหญิงนภัส มลกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๖

เด็กหญิงนันทิตา หลงเหลือชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๗

เด็กหญิงพรชิตา ศรีชมพู
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๘

เด็กหญิงสิริยากร เพ็ชร์โย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา พรมมานอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ภู่นอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๑

เด็กชายตะวัน ปลังกลาง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทิบุญมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๓

เด็กชายธีระพงษ์ สิงไทสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๔

เด็กชายนวพล มาลาหอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ มนกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๗

เด็กหญิงไพริน แนบกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๘

เด็กหญิงกชกร วนกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ฉวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ไกรกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๑

เด็กหญิงณัฐพรรณ มุ่งจอมกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๒

เด็กหญิงธันย์ชนก หมายใยกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๓

เด็กหญิงนฤมล แก้วยอดเขา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ แนบกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๕

เด็กหญิงประภัสศร ทรายแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๖

เด็กหญิงปาริชาต ทอนสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชุดกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เก่งกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๒๙

เด็กชายกัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๐

เด็กชายฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทรัพย์งาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๒

เด็กชายณัฐชัย ตังพิมาย

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๓

เด็กชายเดชดนัย มนต์กลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๔

เด็กชายตรีเพชร แก้วเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๕

เด็กชายธีระพันธ์ เอียงกลาง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีด่านกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๗

เด็กชายนพกร ชุ่มหมืนไวย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๘

เด็กชายพลฤทธิ

์

ชำนาญกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๓๙

เด็กชายพลวัต สีนวนจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๐

เด็กชายพิทักษ์ ปลังกลาง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๑

เด็กชายมนัสวิน เงินเอียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๒

เด็กชายวีรภัทร หาสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๓

เด็กชายสรศักดิ

์

เนมขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๔

เด็กชายสุรวุฒิ ทะสุนทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๕

เด็กหญิงเนธิตา กาบกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลด่านกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หุ้นกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประจวบกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๔๙

เด็กหญิงดวงมณี คีรีกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๐

เด็กหญิงดวงพร ปนแคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๑

เด็กหญิงธัญรดา แซ่หลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๒

เด็กหญิงปรารถนา จินดาวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๓

เด็กหญิงพรฟา ถัดพิมาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๔

เด็กหญิงภัทรบุญ คงประทีป
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๕

เด็กหญิงภัทรินทร์ เลากลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๖

เด็กหญิงมุทิตา อิมเจริญผล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๗

เด็กหญิงศศิธร นกกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๘

เด็กหญิงศศิธร เหลือกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๕๙

เด็กหญิงศิรินภา ดอกทุเรียน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๐

เด็กหญิงสิริวรรณ สะเดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๑

เด็กหญิงอทิติญา ช่วงกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๒

เด็กหญิงอภิรดา ขอจัดกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๓

เด็กหญิงอรณิชา
ไหล่ประดิษฐ์วงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๔

เด็กหญิงอริสศา นาโสก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แนบกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คุ้มจันอัด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๗

เด็กชายจิรพัส กลินชืน

่ ่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

สงึมรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๖๙

เด็กชายชวลิต บรรจงปรุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ ค่อมกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๑

เด็กชายธนกร หลอกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๒

เด็กชายฐิติกร ชืนกลาง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๓

เด็กชายธีรภัทร ตลับกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร พูนโตนด
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๕

เด็กชายภัทรภาคย์ ภูช่างทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๖

เด็กชายภาสกร เกิดจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๗

เด็กชายมาโนช หอมหนองจะบก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๘

เด็กชายวสันต์ชัย บุญกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๗๙

เด็กชายศุภกร จงอาจกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๐

เด็กชายอนุพันธ์ เวียงยศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๑

เด็กชายอัครพล สำราญกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๒

เด็กชายเอกราช ขอยึดกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ เพ็งกรูด
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๔

เด็กหญิงแสงจันทร์ ซึมกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๕

เด็กหญิงกชกร เจริญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๖

เด็กหญิงจันทิมา ปรงกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๗

เด็กหญิงจิราพร ดอกทุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๘

เด็กหญิงอฐิติยา คงนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๘๙

เด็กหญิงณัฐชา ประเสริฐกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๐

เด็กหญิงธนพร เอมกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๑

เด็กหญิงนิตาพร รัตนอัมพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๒

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ภักดีกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๔

เด็กหญิงพรชิตา กล่องโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๖

เด็กหญิงปรียานันท์ ศรีอุดม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๗

เด็กหญิงมนทิพา เจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา เกือญาติ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๗๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โตนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศาลากลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๑

เด็กหญิงวรรณิดา นิลจอหอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๒

เด็กหญิงสิริวิมล ต้นรังกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๓

เด็กหญิงสุนิษา เมืองกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๔

เด็กหญิงอัญชัน เชือมจอหอ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ชิดนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๖

เด็กชายไชยมงคล ถ่ายสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๗

เด็กหญิงมนัสชนก เสนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๘

เด็กหญิงลักษณา สุขเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๐๙

เด็กหญิงวรากร เถือนสันเทียะ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๐

เด็กหญิงวริศรา เผือนกลาง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๑

เด็กหญิงศศิธร มุ่งคีมกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๒

เด็กหญิงสมสกุล ม่วงประทาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๓

เด็กหญิงสาวิตรี บุญทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา ถาวรพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เม่ากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เชิญกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๗

เด็กหญิงแอนนิสา เอ็มประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๘

เด็กหญิงกานต์ดารัตน์
ร้านทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๑๙

เด็กหญิงสุชานาถ ปทมสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๐

เด็กหญิงณณิศรา วงศ์สนิท
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เยียนเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๒

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ทิมวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๓

เด็กหญิงสุริพร นาประจักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๔

เด็กชายสุทธิพงค์ พัฒทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๕

เด็กชายเจษฎากรณ์ กล้าหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๖

เด็กชายชัยวุฒิ บุญเฮ้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๗

เด็กชายตันติกร เจียกงูเหลือม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๘

เด็กชายต้นคิด แดงไผ่
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๒๙

เด็กชายญาณวัฒน์ กองแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๐

เด็กชายภัชราวาส หมืนสุข

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๑

เด็กชายภัทรศักดิ

์

หมืนสุข

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๒

เด็กชายทศพล จอมพุดซา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๓

เด็กชายศุภสัณฐ์ ถวิลสุวรรณวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๔

เด็กชายสัญญา ไซกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๕

เด็กหญิงสิริกัญญา โจสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๖

เด็กหญิงสิริยากร หมันการ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๘

เด็กหญิงสุทธิชา เชิญกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๓๙

เด็กหญิงสุทิธาทิพย์ กุลประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๐

เด็กหญิงอริศราวดี ศรีโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๑

เด็กชายเจษฎา จันทร์แสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๒

เด็กชายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๓

เด็กชายชัชวาลย์ มลกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๔

เด็กชายณัฐดนัย ลายกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๕

เด็กชายธนพล ผันกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๖

เด็กชายปฐวี ถังกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๗

เด็กชายปริวัฒน์ โชติกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๘

เด็กชายอนุรักษ์ ทือเกาะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ รักด่านกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๐

เด็กหญิงนันทวรรณ บุญกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๑

เด็กหญิงพลอยชมพู กลอนโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ เฉียงกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๓

เด็กหญิงศศิพร เนตรกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๔

เด็กหญิงศศิภา เถือนกลาง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๕

เด็กหญิงสิริญญา เขจรกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๖

เด็กหญิงสิริยากร กอคูณกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๗

เด็กหญิงกณิศา วานิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สุภารี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๕๙

เด็กหญิงโชติมา ปานกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พันธิมาศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๑

เด็กหญิงนริศรา เนือนา

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๒

เด็กหญิงศศิประภา มีดินดำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๓

เด็กหญิงอสมาภรณ์ เยียงกลาง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๔

เด็กหญิงอังคณา เข็มกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๕

เด็กชายรุ่งเรือง โสพันธุ์โต
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๖

เด็กชายสหชัย แวดไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กิงจันกลาง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๖๙

เด็กหญิงชลิดา เจริญสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิเนียม

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๑

เด็กหญิงญาโณทัย สุดรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๒

เด็กหญิงนันทวัลย์ เกษรอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๓

เด็กหญิงปวิมล ศรีหมืนไวย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๔

เด็กหญิงปยะดา แก้วกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ขันทะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๖

เด็กหญิงรวินันท์ ใกล้กลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๗

นางสาวสนฉัตร กองโตกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๘

เด็กหญิงสมัญญา แสงสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๗๙

เด็กหญิงสรวงสุดา ถินโคกสูง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๐

เด็กหญิงสุธิดา จงผ่อนกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปกษ์กลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๒

เด็กหญิงสุรัสวดี ประจำกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๓

เด็กหญิงอทิตยา เชือมจอหอ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๔

เด็กชายกฤษฎา คุ้มกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๕

เด็กชายกิตติภณ กิจกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

คลังสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เปรียมพิมาย

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๘

เด็กชายจีรทัศน์ เขียวบริสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๘๙

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ชิดนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๐

เด็กชายชินวัฒน์ มุ่งเปลียนกลาง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๑

เด็กชายโชคชัย บุญแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๒

เด็กชายณัฐพล แผละกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคหนองหาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๔

เด็กชายตะวันชัช สิทธิขุนทด

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๕

เด็กชายธนทัต ปนกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๖

เด็กชายนพดล วุฒิพงศ์ปรีชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๗

เด็กชายนัฐพงษ์ การะเกศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๘

เด็กชายนาคินทร์ กองหินกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๘๙๙

เด็กหญิงนิติธารา
เพ็งวิสาภาพพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พรแด
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ครุฑบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๒

เด็กชายโสภณ จิตร์กลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๓

เด็กชายอนุกร มุ่งกันกลาง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๔

เด็กชายอภิชัชพงศ์ ครำกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๕

เด็กชายอมรเทพ รุณากัลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๖

เด็กหญิงกนิษฐา ขอแช่มกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา มนต์ชาตรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๘

เด็กหญิงเกวลี มาสขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๐

เด็กหญิงดลยา มุ่งเย็นกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๑

เด็กหญิงทิวาวรรณ์ กระจัดกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๒

เด็กหญิงฮาริตรา กองใหญ่กลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๓

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เฉลิมพันธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๔

เด็กหญิงนิพาพร สุธิโสเสิก
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เต้ากลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ใกล้กลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๑๙

เด็กหญิงปยธิดา สังข์ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๐

เด็กหญิงภัสรา มุ่งซ้อนกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๑

เด็กหญิงบุญส่ง ถนนกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๒

เด็กหญิงลักขณา อำพินธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีทองหลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๔

เด็กหญิงศรุตยา นะอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๕

เด็กหญิงศิริพร มาหนองหว้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันละออ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๗

เด็กชายกฤษณะ ปลัดศรีช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๘

เด็กชายจรรษณัย นิมคล้าย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๒๙

เด็กชายจิรายุส นิยมนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

วินทะไชย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๑

เด็กชายชัยชนะ ลีลาบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สุทธสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๓

เด็กชายตรีวิทย์ ชุ่มหมืนไวย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๔

เด็กชายทิวานนท์ วรรณทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๕

เด็กชายธนธรณ์ ทองกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร เอมกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๗

เด็กชายนฤจักษ์ ขอจัดกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๘

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ บวรทรัพย์สกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๓๙

เด็กชายเมธวัชร์ คำไทย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๐

เด็กชายศรัณยู ท้วมไชยนาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๑

เด็กชายสุวรรณ นิจไสว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๒

เด็กชายสุรเดช เจริญสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๓

เด็กชายอนุกูล คงโนนนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๔

เด็กหญิงกฤษติกา เกลียวทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๕

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมเวทวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๖

เด็กหญิงกุลิสรา กางร่มกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เทพจันอัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๘

เด็กหญิงนันทิดา เดือนกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๔๙

เด็กหญิงนิภาพรรณ โกนพิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๐

เด็กหญิงนิยากร ข้างกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๑

เด็กหญิงปภัสสร เอมกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ขอเพิมกลาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๓

เด็กหญิงพรศิริ นาดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กำเนิดกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๕

เด็กหญิงวรัญญา เพียรธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๖

เด็กหญิงวารุณี คงหมันกลาง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๗

เด็กหญิงสุพรรณษา จงสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๘

เด็กหญิงสุภาพร ปลอดกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๕๙

เด็กชายกณวรรธน์ เอียนไธสง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขขาว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๑

เด็กชายคมกฤษณ์ มุ่งก่อกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ กรงกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๓

เด็กชายจิรเดช อิมกลาง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๔

เด็กชายฉัตรธพร วนากลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๕

เด็กชายณัฐดนัย ใกล้กลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ สมรูป
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๗

เด็กหญิงกาญจณา ช่วยงาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๘

เด็กหญิงเกวลิน จันตะเภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๖๙

เด็กหญิงลักษณา ชุมศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ จินดาศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๑

เด็กหญิงชิดชนก มุ่งคำกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๒

เด็กหญิงนวพร ลายนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๓

เด็กหญิงนุชนารถ ลิมกลาง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา นิลกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๕

เด็กหญิงพรนภา พาขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๖

เด็กหญิงพนิดา วังศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๗

เด็กหญิงพิมลนาฎ หวังช่วยกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล วรรณประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๗๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ มุ่งเขืองกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๐

เด็กชายวัชรินทร์ กระทุ่มกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๑

เด็กชายวีรพัฒน์ พรมจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๒

เด็กชายวีระชัย เนียมกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๓

เด็กชายศิรายุทธ พลธานี
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ ก้านกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ มุ่งเปลียนกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อิทธิวิริยะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๗

เด็กหญิงณรรฐพร วงษาพิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๘

เด็กหญิงณิชาพร แผนกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๘๙

เด็กหญิงตรีรัก รักกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ กลีบกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิศกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๒

เด็กหญิงเบญจภัทร เผนโคกสูง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๓

เด็กหญิงเปรมวดี นวดกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๔

เด็กหญิงพรวิภา พุฒนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๕

เด็กหญิงฟาริดา พักจอหอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๗

เด็กหญิงวรกานต์ ภักดีจอหอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๘

เด็กหญิงศิริพร สารคามสำโรง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๖๙๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เมืองกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา เม้ากลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา ประทาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๒

เด็กหญิงอรอุมา ฉายแม้น
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๓

เด็กหญิงอาริยา จงย่อกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๔

เด็กชายกฤษฎา บุญกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๕

เด็กชายคฑาวุฒิ ฉิพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๖

เด็กชายคณิศร ขอเหนียวกลาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๗

เด็กชายจิรโชติ ปานา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หวังครอบกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๐๙

เด็กชายธนากร พานสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๒ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๐

เด็กชายธำมรงค์ ปลังกลาง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๑

เด็กชายธีธัช พงษ์ศิริรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ โสดามุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๓

เด็กชายพงศธร นอกตาจัน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๔

เด็กชายวันเฉลิม ปดตาทะสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๕

เด็กชายศิวพรรดิ สร้อยสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๖

เด็กชายอภิชัย ตึกโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณีรัตนสุวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๘

เด็กชายอัมรินทร์ จุ่มกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๑๙

เด็กหญิงชัญญานุช สวยกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ลาศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๑

เด็กหญิงปรารถนา กาศกลางดอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๒

เด็กหญิงปยนาถ แปรงกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๓

เด็กหญิงพลอยชมพู แทนไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๔

เด็กหญิงพิชยา ทองอ้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ จงกล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๖

เด็กหญิงภัทชริยา ชลอกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๗

เด็กหญิงมลิวัลย์ ทองบาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๘

เด็กหญิงฤดี พรมนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๒๙

เด็กหญิงวรนิษฐา จุ้ยทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๐

เด็กหญิงวรรณิภา ปนประยูร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๑

เด็กหญิงวารุณีย์ เชาว์ทวีลักษณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๒

เด็กหญิงศิรินญา ทรัพย์โคกสูง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๓

เด็กหญิงศิวภรณ์ ตุ๊ดกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ สังข์สุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๕

เด็กหญิงอพัชชา บุญกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๖

เด็กหญิงอัจฉิรา เฉิบกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๗

เด็กชายกฤษฎา กรีดกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๘

เด็กชายฉัตรมงคล ทองหลอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๓๙

เด็กชายโชคอนันต์ สติใหม่
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๐

เด็กชายชลกร กลึงกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๑

เด็กชายชานนท์ สำเนากลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๒

เด็กชายชินดนัย ผ่อนกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๓

เด็กชายณัฐพล ขอเหนียวกลาง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๔

เด็กชายณัฐพล พอกกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๕

เด็กชายดิเรก อินทนิลทัต
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๖

เด็กชายบุญยศักดิ

์

เคียงสันเทียะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๗

เด็กชายปรมัตถ์ สายหล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๘

เด็กชายยุทธภูมิ พิศกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๔๙

เด็กชายศักดิกร เนียมจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๐

เด็กชายศุภกฤษฎ์ ช่วงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๑

เด็กชายสุวัชชัย หนุนกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๒

เด็กชายอนุพนธ์ บุตรจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๓

เด็กหญิงกฤติพร ปลังกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๔

เด็กหญิงกฤษฎาพร เกินกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๕

เด็กหญิงกันยาลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๖

เด็กหญิงกัลยกร ทองสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๗

เด็กหญิงกัลยกร หลอดทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๘

เด็กหญิงกัลยา รำกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๕๙

เด็กหญิงณัฐธิชา รักพวกกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๐

เด็กหญิงทักษพร ก้ามสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๑

เด็กหญิงนัฐกานต์ วิกสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๒

เด็กหญิงนันทกานต์ กลางจอหอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๓

เด็กหญิงนำฝน ช้อนกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๔

เด็กหญิงปรีดา ใกล้กลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีอภัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๖

เด็กหญิงริษา จีพิมาย

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๗

เด็กหญิงลักษิกา มาสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๘

เด็กหญิงลักษิการ์ ขอพึงกลาง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๖๙

เด็กหญิงวนภรณ์ ศรีมุงคุณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๐

เด็กหญิงวิชญาพร หุ้นกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ โรจน์บุญถึง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๒

เด็กหญิงสุภัสษร ชันกลาง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ขันเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๔

เด็กหญิงอริสรา นาคา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๕

เด็กหญิงสุพรรณี ขอสินกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๖

เด็กชายธิตินันท์ ธีระพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๗

เด็กชายกรุงไทย ตะลัยกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๘

เด็กหญิงวธูสิริ สะอาดถิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๗๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์สิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๐

นายอัฐภูมิ คุ้มด่านกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๑

นายพรหมพิริยะ ประเสริฐสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๒

นายกิตติกร รักกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๓

นายฐิติพัฒน์ มุ่งเอือกลาง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๔

นายธนพงศ์ เกิดปน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๕

นายธนาทิป มงคลวัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๖

นายธีรภัทร ใกล้กลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๗

นายนนทการ ฉันงูเหลือม
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๘

นายยุทธนากร เกไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๘๙

นายศุภชัย ภักดีกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๐

นายสหัสวรรษ แสนงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๑

นายอนุชา รุณากัลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๒

นายอามริน ถัดพิมาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๓

นางสาวจิราเจต สีดาหัส
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๔

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๕
นางสาวธัญญาลักษณ์

เจริญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๖

นางสาวธารทิพย์ รักศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๗

นางสาวนฤมล เผด็จพาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๘

นางสาวนันทิชา เจริญด่านกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๐๙๙

นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๐

นางสาวรสยา เข็มเพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๑

นางสาววัสสิกา ประจงกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๒

นางสาวสิเลียม มลกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๓

นางสาวสุขฤทัย รายณะสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๔

นางสาวหม่อนไหม สุขประทุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๕

นางสาวอรอนงค์ ชัยศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๖

นางสาวอาทิตย์ติญา พลาหาญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๗

นายกิตติศักดิ

์

เมืองกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๘

นายณัฐวุฒิ คำศิริรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๐๙

นายสุวัจน์ มะณีเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๐

นายอุเทน ปล้องพุทซา
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๑

นางสาวกิดานันท์ จันทวีระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๒

นางสาวงามศิริ สอนไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๓

นางสาวจันทรรัตน์ ตีบกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๔

นางสาวชลธิชา ทองกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๕

นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๖

นางสาวดลนภา โพธิปานพันธ์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๗

นางสาวธิดารัตน์ จงรวมกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๘

นางสาวปวีณา ไม้กลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๑๙

นางสาวภัทรวดี ศรีวิชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๐

นางสาวมาลินี ชาญกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๑

นางสาววรารัตน์ นาคพะเนาว์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๒

นางสาวศิริลักษณ์ ทะสุนทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๓

นางสาวสาวิตรี เนียมกูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๔

นางสาวสุชญา ยงตากลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๕

นางสาวอรวีย์ เอียมศิริวงศ์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๖

นางสาวอ้อม วัฒนพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๗

นายณัฐพงษ์ ท่ากลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๘

นายธรรณธร ชิดการ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๒๙

นายธรรมพิทักษ์ กวนงูเหลือม

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๐

นายปรีดา ขออ่อนกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๑

นายวีรยุทธ เจริญด่าน
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๒

นายอภิสิทธิ

์

รอดกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๓

นายอัครพงษ์ เกตุธานี
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๔

นางสาวจันทิดา อินทองหลาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๕

นางสาวชุดาภา ชุมกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๖

นางสาวธัญชนก เพิมพูน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๗

นางสาวธัญญารัตน์ ชอบแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๘

นางสาวธิดารัตน์ นามยันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๓๙

นางสาวนัทธวดี ฝมือสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๐

นางสาวเบญจรัตน์ ขำมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๑

นางสาวปจฉิมา เจตน์นิยม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๒

นางสาวพิมพ์ชนก หนากลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๓

นางสาวมาริดา บุญมายะพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๔

นางสาววริษฐา บุตรเกตุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๕

นางสาวสุมณฑา บำรุงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๖

นางสาวสุรดา บ่มกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๗

นางสาวสุวรรณา ชาญกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๘

นายคมสัน เหลียมไธสง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๔๙

นายทศพร ช่วยงาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๐

นายพุทธิพงศ์ พรหมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๑

นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๒

นายรัฐชกาล กลินกลาง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๓

นายวุฒิพงศ์ ปมกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๔

นายศาสดา ศรีด่านกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๕

นายสิปปกร จีนกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๖

นางสาวกรชนก สุภารี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๗

นางสาวจิราพร ไพรสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๘

นางสาวเจตปรียา ถิรสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๕๙

นางสาวชลธิดา ม่านกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๐

นางสาวนภาลัย เกตุกลางดอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๑

นางสาวนราภรณ์ ล้อมกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๒

นางสาวนันธิญา ยุบลชู
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๓

นางสาวปพิชญา ภักดีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๔

นางสาวปวันรัตน์ กระทุ่มกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๕

นางสาวพัฒนวดี เกลียวทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๖

นางสาวรุ่งรวี เชิญกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๗

นางสาวลักษิกา นวนมะเริง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๘

นางสาววรนุช จงอาจกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๖๙

นางสาววราพร น้อยสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๐

นางสาววสุ การบรรจง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๑

นางสาววิภาดา ชอนงูเหลือม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๒

นางสาวศุภาพิชญ์ กลินหอม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๓

นางสาวสุกัญญา ดีดพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๔

นางสาวสุนิสา เกษกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๕

นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๖

นางสาวอังศุมาลิน มุ่งพิงกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๗

นางสาวอุษณีย์ เจนด่านกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๘

นายทวีลาภ ธูปกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๗๙

นายปวริศ เชยปนกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๐

นายพันธุ์ธัช เมืองกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๑

นายภูวนัย จันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๒

นายศุภชัย พูนศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๓

นายสหัสวรรษ ทุ่มสุภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๔

นายอมรวุฒิ จงเหนียวกลาง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๕

นางสาวกานดา รุ่งบุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๖

นางสาวจารียา หงษ์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๗

นางสาวเจนจิรา สวยกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๘

นางสาวชุติมา เสนพงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๘๙

นางสาวณัฐนิชา มุ่งเอือมกลาง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๐

นางสาวธนัชชา บึงจันอัด

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๑

นางสาวธนัญญา บังจันอัด

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๒

นางสาวนริศรา แก่นสำโรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๓

นางสาวนำทิพย์ เรืองศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๔

นางสาวมณีรัตน์ จงคล้ายกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๕

นางสาววิยะดา เนาว์กลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๖

นางสาวสุดารัตน์ แก้วสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๗

นางสาวอารยา ตุ้มจันอัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๘

นางสาวอารีรัตน์ แนบกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๑๙๙

นายเกรียงไกรวุธ ด้วงนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๐

นายณัฐพงษ์ มุ่งครอบกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๑

นายภาณุพงศ์ กลีบกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๒

นายวชิรวิทย์ เอ็นดู
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๓

นายสากล ห้วยทราย
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๔

นายอวยชัย ชำนาญนาค
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๕

นางสาวกนกพร ทะยาธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๖

นางสาวกัณฐิกา จารึกกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๗

นางสาวกุลธิดา จงอ่อนกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๘

นางสาวนันท์วรรณ ชากลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๐๙

นางสาวนิลาวัลย์ คงเคลือ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๐

นางสาวปวีณา คงนาคา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๑

นางสาวพัชรพร ชวัชกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๒

นางสาวมนัสวี เจตนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๓

นางสาวลภัสรดา มุ่งก่ายกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๔

นางสาวศศิกานต์ พัฒมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๕

นางสาวศุภธิดา ขอหาญกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๖

นางสาวสุนิษา กำเนิดกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๗

นางสาวโสรยา ศิลชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๘

นางสาวฟารุ่ง สวยกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๑๙

นายกิตติธัช สังสกฤษณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๐

นายเฉลิมพรรณ กุลประดิษฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๑

นายชัยรัตน์ จงอาจกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๒

นายตรัยวุฒิ ตุ้มสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๓

นายธนณ งอกโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๔

นายธนนันท์ กล้าโนนสูง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๕

นายธีระเดช โพธิกลาง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๖

นายนพกร มุ่งรวยกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๗

นายนวพล แก้วด่านกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๘

นายสืบศักดิ

์

ปรีกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๒๙

นางสาวยาสินีย์ ขอผลกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๐

นางสาววิชชุตา กำพุดกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๑

นางสาวศิริพร วิลัยล้วน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๒

นางสาวศุภิสิริ สุดกฃาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๓

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสงคราม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๔

นางสาวสิริกานต์ มุ่งเขืองกลาง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๕

นางสาวสิริรัตน์ ทองวัดพะเนาว์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๖

นางสาวสุพัตรา โสชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๗

นางสาวอัชราภรณ์ วิไลวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๘

นางสาวอินทุกร ด่านกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๓๙

นายกิตติศักดิ

์

เอืองคำประเสริฐ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๐

นายจตุพล พลกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๑

นายณัฐดนัย เนียมกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๒

นายณัฐวุฒิ จงกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๓

นายธนดล วิมลจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๔

นายธีรวุฒิ ปลังกลาง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๕

นายพิชาชาญ หมายอมกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๖

นายวัชรพงศ์ กระยอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๗

นายวีระวัฒน์ ทองกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๘

นายสิทธิกร จำปาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๔๙

นางสาวเจนจิรา มุ่งเมืองกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๐

นางสาวชนัญชิดา กล้ากลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๑

นางสาวโชติกา ครูทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๒

นางสาวธนัญญา ขอมอบกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๓

นางสาวธนาวดี บรรจงปรุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๔

นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๕

นางสาวนิรมล ขอใหญ่กลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๖

นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๗

นางสาวปวีณา อ่อนทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๘

นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๕๙

นางสาวพศิกา พ่วงพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๐

นางสาวพัชริดา โปร่งกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๑

นางสาววรรณภรณ์ สงโนนสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๒

นางสาววิจิตรา ปล้องงูเหลือม
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๓

นางสาวสุกานดา รักจันทร์หอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๔

นางสาวสุธิดา ขอรวมกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๕

นางสาวสุภัสสรา ขนาดกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๖

นางสาวอารีรัตน์ จินดากลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๗

นางสาวอินทุรัตน์ ระไวกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๘

นางสาววิริยา มุ่งขอบกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๖๙

นายณัฐกิตติ

์

เกลากลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๐

นายธัญนกานต์ ใบบัว
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๑

นายนภสินธุ์ แทนสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๒

นายสรศักดิ

์

มุ่งขอบกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๓

นางสาวเขมวิกา มุ่งรวยกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๔

นางสาวจินต์รัมภา ชีพเมืองปกษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๕

นางสาวนำฝน
หมายเทียมกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๖

นางสาวปารมี อิมอำ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๗

นางสาวปยะดา ขอรวมกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๘

นางสาวสรชา อาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๗๙

นางสาวสุพัตรา มุ่งกันกลาง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๐

นางสาวเสาวลักษณ์ มอบทองหลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๑

นายคมศักดิ

์

กองโตกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๒

นายจิรวัฒน์ สุขชาลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๓

นายเฉลิมพศ พบสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๔

นายชญานนท์ วรพรมราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๕

นายณัฐรณ อภิรักษ์พงศ์สุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๖

นายธัชพล เนือนา

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๗

นายบุญฤทธิ

์

มุ่งพันกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๘

นายปฏิพล เจียกกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๘๙

นายพีรภัทร มุ่งจอมกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๐

นายมงคล หาได้
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๑

นายรวีโรจน์ หวังชินกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๒

นายรัชชานนท์ จิตเงิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๓

นายอนุพงษ์ พินทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๔

นายอภิรักษ์ เนียมกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๕

นางสาวเกษมณี ประจวบกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๖

นางสาวขนิษฐา ตายวน
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๗

นางสาวเชษฐ์ธิดา ตอบกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๘

นางสาวญานิสา วงศ์มาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๒๙๙

นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๐

นางสาวณัฐกมล คงนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๑

นางสาวธัญญภรณ์ กลินหอม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๒

นางสาวเนตรนภา แขนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๓

นางสาวปฐมาวดี สุวรรณพานิชย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๔

นางสาวพรนภา คำโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๕

นางสาวพรพิมล จิบสันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๖

นางสาวรัตติญา เสนาจอหอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๗

นางสาววนัชพร ขอเพิมกลาง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๘

นางสาววิทิตา มุ่งสุขกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๐๙

นางสาวศิรินภา ชาญจอหอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๐

นางสาวสมิหลา อักษรก้านตรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๑

นางสาวสุธิตา ร่มกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๒

นางสาวอรุณวรรณ ปรงกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๓

นายจักรพันธ์ พิมพ์กลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๔

นายชญานันต์ วรพรมราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๕

นายชัยยา เข็มสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๖

นายชุติพงษ์ ยวนจิตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๗

นายณัฐพงษ์ ขอพลอยกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๘

นายณัฐวุฒิ พัฒนกรกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๑๙

นายธนพล โชติเกษมสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๐

นายธนพัทธ์ เตยโพธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๑

นายนิรภัฎ สรวญรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๒

นายปริญญา จาดโห้
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๓

นายรชฏ ยาววัชรศิลป
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๔

นายรังสิมันตุ์ มุ่งร่มกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๕

นายรุ่งเพชร มาจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๖

นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๗

นายวุฒิชัย พรวนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๘

นายสรชัช ปานกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๒๙

นายสิงหนาท แนบกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๐

นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๑

นายศฤงคาร ศรีพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๒

นางสาวเกศรินทร์ วิชาระโช
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๓

นางสาวณัฐชลิดา ประวิเศษ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๔

นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๕

นางสาวทิพย์พฤกษา หวังห้องกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๖

นางสาวนฤมล ขอเอือนกลาง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๗

นางสาวนันท์นภัส มุ่งเขตกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๘

นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๓๙

นางสาวเพชรรัตน์ จองทองหลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๐

นางสาวมุทิตา นวนจันอัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๑

นางสาวรังสินี เลากลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๒

นางสาวลาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๓

นางสาวศิวรรณี แกรนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๔

นางสาวศุภมาศ จงคล้ายกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๕

นางสาวสกาวรัตน์ พิบูลบท
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๖

นางสาวสุจิตรา สรภูมิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๗

นางสาวสุพรรณิกา เนียมกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๘

นางสาวอทิติญา โพธิชัย

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๔๙

นางสาวอภิญญา หิบขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๐

นางสาวอรยา ชาญเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๑

นางสาวอัจฉราพรณ์ เเก้วกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๒

นางสาวอภิชญา เย็นสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๓

นายจิรศักดิ

์

ปุนโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๔

นางสาวชุลีกร เย็นกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๕

นางสาวชลิตา อินทิรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๖

นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๗

นางสาวณัชชา ชำนาญกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๘

นางสาวกันติชา ชะเอม
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๕๙

นางสาวณัฏฐธิดา พิมศร
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๒ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๐

นางสาวกาญจนา เมืองพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๑

นางสาวสุมิตรา ตะรุลัมภ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๒

นายธนายุต มัจฉาชาติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๓

นางสาวกวินนาฎ หาญสงคราม
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๔

นายณัฐพงศ์ อำขำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๕

นางสาวทิพวรรณ ตึงพันธุ์

๋

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๖

นายพัสกร เงินสูงเนิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๗

นายสุกฤษฎิ

์

ก่ายโนนสูง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๘

นางสาวชุติมา กองโตกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๖๙

นางสาวเยาวรัตน์ ครุฑวิชิต
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๐

นางสาวศุภรัตน์ ยบสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๑

นางสาวสิตานันท์ เข็มกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๒

นายจตุรานนท์ ปนกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๓

นายภานุมาส อือจรรยา

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๔

นางสาวภัสราภรณ์ สีสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๕

นางสาวศรัญญา พีจัตุรัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๖

นายธนาธิป ชอบสระกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๗

นางสาวพัชราภรณ์ บุญไทยกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๘

นางสาวพลอยลิน ปลังกลาง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๗๙

นางสาววันเพ็ญ คำพร้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๐

นายจตุพล พสุนันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๑

นายธีรภัทร์ ผาหัวดง
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๒

นายศตวรรษ เทียบกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๓

นางสาวแดง กองโตกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๔

นางสาวไพรินทร์ วรรณพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๕

นางสาวนำฝน ดอกรักกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๖

นางสาวรัชพร ระนามกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๗

นางสาวศิริญาภรณ์ นรักษ์มาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๘

นายตะวัน ปนทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๘๙

นายบูรินทร์ สีนารอด
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๐

นางสาวจิราภา หวังแอบกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๑

นางสาวบุษบง เคียงสันเทียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๒

เด็กชายวรเวช กระจ่างโพธิ

์

๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ต่างกลาง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๔

เด็กชายศิวกร เข็มณรงค์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๕

เด็กชายกรกฎ ประวัติกลาง ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๖

เด็กหญิงวรรณนภา จันกลาง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๗

เด็กหญิงอริยา นาคดี
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๘

เด็กหญิงมิติลาภ วิงประวัติ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๓๙๙

เด็กชายนนทพัท ญาติกลาง
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๐

เด็กหญิงอัลิปรียา รอสูงเนิน
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๑

เด็กชายนวพัฒน์ เจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๒

เด็กหญิงสายธาร วิฑูรย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นวลเสาวภาคย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๔

เด็กหญิงฐปนรรฆ์ หลงเทพอรชุน
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๕

เด็กหญิงจิราวรรณ คงนวน
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๖

เด็กชายณัฐพล บุญล้อม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี บุญมา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๘

เด็กหญิงปยอร สาทกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๐๙

เด็กหญิงโมรินทร์ กุนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แก่นกงไว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๒

เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๓

เด็กหญิงชนิกา แสงศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๔

เด็กหญิงมุทิตา บูรณปรีชา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หมอสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๖

เด็กหญิงแพรวา พิรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๗

เด็กชายนนธวัช เงินพิมาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กระจ่างโพธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๑๙

เด็กหญิงวิมลสิริ เจนเลือย

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ เสงียมกลาง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๑

เด็กหญิงชฎาพร จุตติกรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๒

เด็กชายศุภณัฐ การบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๓

เด็กหญิงวรัญญา เกยโนนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๔

เด็กหญิงฐิติมน ไชยณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๕

เด็กหญิงกัญชพร สมการ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๖

เด็กชายเสรีภาพ ค้าเลิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

สุทธิจินดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๘

เด็กชายอานัท บุญพา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๒๙

เด็กหญิงนันทิยา ขาวเมืองนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

หมู่งูเหลือม
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๑

เด็กชายศักดินริน

์

รัตน์จรรยา
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๒

เด็กชายวานิตย์ แฝงบุรี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วระวัง
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๔

เด็กหญิงปนัสยา ชมกลาง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๕

เด็กหญิงอรอุมา กุนอก
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๖

เด็กหญิงสริษา รุ่งเรือง ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๗

เด็กหญิงฐิติมา ไชยณรงค์
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๘

เด็กชายสันธนากิตติ

์

เลือดไทย
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๓๙

เด็กชายธนากร ศาตรกลาง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๐

เด็กหญิงฐิดาภา บุนตะไนย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๑

เด็กชายธนพงศ์ ลีไพร

้

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๒

เด็กหญิงภณิดา ปานสรวง
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วางกลาง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๔

เด็กชายมณเฑียร วิเศษกลาง
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๕

เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์ตา
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๖

เด็กชายสุรทิน คำกลิง

้

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๗

เด็กชายวุติทิพงษ์ สระกลาง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๘

เด็กชายอานนท์ ศรีจันทร์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๔๙

เด็กชายภัทรพล วงค์หลัง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๐

เด็กชายวิทยา คำไทย
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๑

เด็กหญิงปทมาพร เชาว์กลาง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๒

เด็กหญิงฐิติมา โสดกลาง ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านซาด บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๓

เด็กหญิงกชกร นิลกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ทากลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิยมนา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๖

เด็กหญิงธนวรรณ เรืองมะเริง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ อิมเจริญผล

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มุ่งตุ้มกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๕๙

เด็กหญิงธิติมา ทังทองมะดัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๐

เด็กชายธีรภัทร บัวพรรษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๑

เด็กหญิงนัดชา ร่มกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๒

เด็กชายปฏิภาณ อิมกลาง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๓

เด็กชายปณฉัตร วงษ์บริรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๔

เด็กชายประวรรัตน์ บุญไทยกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๕

เด็กชายพงษ์พิษณุ เชาว์กลาง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๖

เด็กหญิงพรนภา ยิมรัมย์

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๗

เด็กหญิงพรรษชล เพชรมณีตระกูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๘

เด็กชายภานุพงษ์ ภู่กลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๖๙

เด็กหญิงศรินทิพย์ บัวปอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๐

เด็กหญิงสุชาดา มีทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๑

เด็กหญิงสุนิศา หนุนกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ไกรพิมาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แหลมกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ เต้ากลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๕

เด็กชายเดชมงคล บุญมายะพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๖

เด็กชายกนกพล คำไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๗

เด็กชายพงศกร ปนกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๘

เด็กชายกริชชนะ หมันกลาง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๗๙

เด็กชายพิชิต มลกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๐

เด็กชายวีรวัฒน์ บุษบา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๑

เด็กหญิงธีริศรา พิมเสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๒

เด็กหญิงพัชชา ยุทไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๓

เด็กหญิงพรรณธิภา ตุ้มทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๔

เด็กหญิงกัลยา ใกล้กลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๕

เด็กหญิงแพรวา วรรณประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ คำไทย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา อิมกลาง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตุ้มทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๘๙

เด็กหญิงสุพรรณี สำเนากลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๐

เด็กหญิงจิรัชญา ต้านกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๑

เด็กชายชนธีร์ นามพันดุง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๒

เด็กหญิงชืนกมล

่

อยู่ซับซ้อน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๓

เด็กหญิงพนัชกร อินพเนาว์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๔

เด็กหญิงมณีพันธุ์ แซ่ตัน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๕

เด็กชายยศกร ดุมกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๖

เด็กชายสหรัตน์ ฟกแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๗

เด็กชายสาธิต คำนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๘

เด็กหญิงสิราวรรณ เรียนอย่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๔๙๙

เด็กหญิงสุจิรา อ้อนา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๐

เด็กชายอนุสรณ์ มะลิวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๑

เด็กชายอนุสรณ์ ด่านกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๒

เด็กชายศรายุทธ แรดสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๓

เด็กชายสุวภัทร ภาอัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ จำกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๕

เด็กชายนัทธพงศ์ เติบกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๖

เด็กชายนันตภพ ไทยภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๗

เด็กหญิงลลดา สุขเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๘

เด็กหญิงชัญญานุช แสนสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๐๙

เด็กหญิงภูษณิศา ช่อกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๐

เด็กหญิงวันธิดา แจ้งคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา ขุนแก้วพะเนาว์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๒

เด็กหญิงวีรภัทรา ทาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี กลินหอมรืน

่ ่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี เสมาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ เชียงหนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

จันทร์เนตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๗

เด็กหญิงมาริษา เหมกลาง ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๘

เด็กชายสุทธิภัทร ห้อยพรมราช
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๑๙

เด็กชายวัชรชัย พรวนกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ หมายเชยกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๑

เด็กชายศิริวุฒิ ศรีสุขกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๒

เด็กชายรัฐภาค ชายกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๓

เด็กชายวัชระ พรมกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ หลวงกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๕

เด็กหญิงชุติมา จันทวาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ อ่วยกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๗

เด็กหญิงนัชชา ชมชืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๘

เด็กหญิงปพิชญา ด้วงกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๒๙

เด็กหญิงอนัญญา อนุพงศ์พินิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๐

เด็กหญิงภัทรจาริน ปานนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๑

เด็กหญิงลลิตา จุ้ยมูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๒

เด็กหญิงสุนันทา เลิศสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๓

เด็กหญิงอมรดา สุริยะกุมาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๔

เด็กหญิงศศิณภา โอ่งกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๕

เด็กหญิงวิชุดา นาระหัส
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๖

เด็กหญิงอริสรา พุฒกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๗

เด็กหญิงอารีญาภรณ์ มุ่งกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๘

เด็กหญิงศศินิภา บุตรเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๓๙

เด็กหญิงบุษรินทร์ ทันสมัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

บ้านไพล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๐

เด็กชายณัฐกมล พลศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๑

เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ หมายตามกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๒

เด็กหญิงณัฐวรา มุ่งย่อมกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผัดโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๔

เด็กหญิงธาริษา บุตรสุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๕

เด็กหญิงพิมลภา มุ่งภู่กลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๖

เด็กหญิงมนัสชนก วงศ์ศรีชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๗

เด็กหญิงมารตี นัคราภิบาล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๘

เด็กหญิงวาสนา มุ่งครอบกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๔๙

เด็กหญิงอาภาพร ภูอาจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๐

เด็กหญิงดารินทร์ บึงนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๑

เด็กชายธนธรณ์ ขอร่มกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นใจดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิทักษ์พูน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๔

เด็กชายสุรพัศ แก้วตะพาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๕

เด็กหญิงจิรัชญา ลอยนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช ขอหวลกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๗

เด็กหญิงรุจิรา โพธิงาม

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๘

เด็กหญิงสารินี สังข์กลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๕๙

เด็กหญิงอภิรดี ขอหน่วงกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

มีโพธินิล

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แซ่ไหล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๒

เด็กชายยุทธนา จ่ายก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๓

เด็กชายยศภัทร พูนศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๔

เด็กชายสุรชัย คิดรอบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๕

เด็กหญิงชนันภรณ์ หวังสระกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ สวยกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๗

เด็กหญิงนภาเกต บูรพา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๘

เด็กหญิงพิชญธิดา หงษ์สำโรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ กาสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๘ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๐

เด็กหญิงอารยา เพชรวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๑

เด็กหญิงสิริวิมล จีนนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๒

เด็กชายสโรชา กอเผือกกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๓

เด็กชายคมสันต์ ทรรณวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๔

เด็กชายปฏิพงษ์ งามบ้านผือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๕

เด็กชายไผศาล อาจจอหอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๖

เด็กชายจิระศักดิ การรักเรียน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ แก้วเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุ่งห้องกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๗๙

เด็กชายสถาพร มุ่งอินกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๐

เด็กชายอนันตา นาดีด่านกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ เชาวันกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เข็มมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๓

เด็กหญิงชนธิชา มุ่งเจือกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๔

เด็กหญิงอลิษา เสริมใหม่
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๕

เด็กหญิงสิริวิมล สะเดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เสริมใหม่
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๗

เด็กหญิงพิชฌาภา ชรันธร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๘

เด็กหญิงจิราพัชร น้อยกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๘๙

เด็กหญิงจริญญา นาเหลากลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๐

เด็กหญิงนุ่น ชวนกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๑

เด็กชายอภิภัทร ตันกลาง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๒

เด็กชายศุภกิจ อำสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๓

เด็กหญิงวงศ์ฤทัย จงจอหอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๔

เด็กหญิงทักษิณา ทัณนะวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๕

เด็กหญิงอรปรียา เนืองสุบาล

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ หาญจอหอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๗

เด็กชายโชคประสิทธิ

์

กุลนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๘

เด็กชายธีณพัฒน์ สาทกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๕๙๙

เด็กหญิงศริญญา บุญกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๐

เด็กหญิงสุพรรณี ธงชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๑

เด็กหญิงปราณี ทิวกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๒

เด็กหญิงปรวิศา สิงห์พล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๓

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ปนดอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๔

เด็กหญิงวรรณิดา แก้วหมืนไวย์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ภาคกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๖

เด็กหญิงกรกวี ลบลำเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา โล่มณีรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๘

เด็กหญิงศิริลดา ดอกขมิน

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๐๙

เด็กหญิงดารามิตร์ จ่าโนนสูง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๐

เด็กหญิงสุวัจนี สมควร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี เลือนสูงเนิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๒

เด็กหญิงปภาวดี ยุทธกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ นาคณรงค์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการไฟฟาส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ

ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๔

เด็กชายพีรพล ไหวพริบ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๕

เด็กชายภราดร ยังกลาง
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๖

เด็กชายจิราวัฒน์ แรมกลาง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๗

เด็กหญิงสุชีรา ตับกลาง
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ หอมฟุง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๑๙

เด็กหญิงนรินภรณ์ ศรีสังบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๐

เด็กหญิงนันทิชา เติมสิน
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๑

เด็กชายพณิชพล จันทร์กระจ่าง
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๒

เด็กชายจิรภาส แสงจักร์
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศูนย์กลาง
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๔

เด็กชายธนพล กลีบกลาง
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๕

เด็กหญิงปนัดดา บานกลีบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๖

เด็กชายธนพัต สร้างไร่
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๗

เด็กชายชุมพล หมอทอง ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๘

เด็กหญิงจันทกานต์ วามะเกตุ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๒๙

เด็กหญิงลลิดา เมฆเสือ
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๐

เด็กหญิงประภาสิริ พลจันทึก
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๑

เด็กชายกฤษณะ วิเศษนอก
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๒

เด็กชายรพีภัทร เลิศประพันธ์
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๓

เด็กหญิงสุธิสา เติมกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๔

เด็กชายนวดล เปลียนบำรุง

่

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๕

เด็กหญิงวาสนา แต้มจอหอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๖

เด็กหญิงปนัดดา เลาะสูงเนิน
๐๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา ขอเลือนกลาง

่

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ครงูเหลือม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๓๙

เด็กชายพงศธร พาภักดี
๐๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๐

เด็กชายเจษฏา ลายกลาง
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๑

เด็กหญิงมาริสา สังสินชัย
๐๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๒

เด็กชายธนาดล เหขุนทด
๐๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๓

เด็กชายเกรียงไกร บุญหล้า
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๔

เด็กหญิงนวลจันทร์ นาพิมาย
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๕

เด็กชายธนพันธ์ กลีบกลาง
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๖

เด็กชายวีรภัทร เรียนป
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๗

เด็กหญิงศิวพร เต็มเกษม
๐๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุดหล้า
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๔๙

เด็กชายอภิชัย ราชตราชู
๐๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๐

เด็กชายธนภัทร พึงไป

่

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๑

เด็กชายพลพล ขึนกลาง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๒

เด็กชายวุฒินันท์ ตันกลาง

้

๒๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๓

เด็กชายณัฐวัตร พุ่มเกตุ
๐๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๕

เด็กชายเขมทัต ดีดพิมาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๖

เด็กชายพิทักษ์ ทิพรอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๗

เด็กชายณัฐพล ญาติกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๘

เด็กหญิงทิพาพร ภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๕๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทอนสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมสมบูรณ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๑

เด็กชายกิตติภณ เหลืองอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๒

เด็กชายพิเชษฐพงศ์ ศิริกำเนิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๓

เด็กหญิงหทัยภัสร ปะจันทร์ดุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๔

เด็กชายณรงค์รัชต์ ประจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๕

เด็กชายปรเมศว์ ชำนาญไพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๖

เด็กหญิงพลอยวลี ปานกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๗

เด็กชายธีรเทพ พึงสูงเนิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๘

เด็กหญิงปาลิตา อุ่นทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๖๙

เด็กชายยศกร อ่อนละมัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๐

เด็กชายศิวะพร อาสากลาง
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ ทองภู
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๓

เด็กหญิงนิตินันท์ ชินกลาง ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๔

เด็กหญิงปณิดา เจริญชัยวรกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๕

เด็กหญิงสุนิสา อ่วมสันเทียะ
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๖

เด็กหญิงณัฐชยา ด่านกลาง
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๗

เด็กหญิงเกศินี โพธิสุวรรณ์

์

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๘

เด็กชายกษิดิศ อาษากลาง ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๗๙

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เจนเลือย

่

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๐

เด็กหญิงวรัญดา อินทร์เขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๑

เด็กหญิงอนุตรา ปานกลาง
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๒

เด็กหญิงปญญวา ทิพรอด ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ อานพงษ์
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๔

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ลากลาง
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ เสงียมกลาง

่

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เกิดมะเริง ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๗

เด็กหญิงสุภาพร สำโพธิ

์

๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๘

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ศรีพลกรัง
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ อ่อนแก้ว
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๐

เด็กชายธีรภัทร ผิวทอง
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๑

เด็กชายเฉลิมชัย คำนวลศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๒

เด็กชายนครินทร์ อุ่นชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์นอก ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๔

เด็กหญิงกัญวรา ศิริคำ
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๕

เด็กชายวัฒนา สุวรรณสุข ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๖

เด็กชายกฤตภาส หินใหม่
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๗

เด็กชายอนุพร มันคง

่

๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๘

เด็กหญิงชนาภา มันยืน

่

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๖๙๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุจิแสวง ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๐

เด็กชายกิตติภพ เขตงูเหลือม
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิหอม

์

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๒

เด็กหญิงปวีณา ขุนวงษ์
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๓

เด็กชายกิตติพงศ์ อุ่นใจ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๔

เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์แก้ว
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๕

เด็กชายสมัย ผิวทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๖

เด็กหญิงชไมพร จงย่อกลาง
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๗

เด็กชายอุเทน ปาสายออ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๘

เด็กหญิงปรียาพร สู่สุข ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๐๙

เด็กหญิงอศัลยา มุมกลาง
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๐

เด็กหญิงภนิตา กลมขุนทด
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๑

เด็กชายนภทีป สุทธิประภา
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา จีนกลาง
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๓

เด็กชายชนาธิป มาสวัสดิ

์

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๔

เด็กหญิงภาวินี กลมขุนทด
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๕

เด็กชายปาณัท ปะจันทร์ดุม
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๖

เด็กชายบุรินทร์ กอบพุดซา ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๗

เด็กหญิงสุมิตรา ตะวงษา
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ พัฒนกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

รักค้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ ผิวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๒

เด็กชายกิตปกรณ์ ไหวพริบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เชิดในเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๔

เด็กหญิงฤทัยชนก ปานทองสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ทองหล่อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๖

เด็กหญิงอารียา งัดสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๗

เด็กชายอาคม จ่าพิมาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๘

เด็กหญิงกุสุมา เกตุสุขำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๒๙

เด็กหญิงพัชรี จัดจอหอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๐

เด็กชายณัฐพล โคตวงศ์ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๑

เด็กหญิงชลดา พิทักษ์นอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๒

เด็กชายศราวุธ ธีพัวพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๓

เด็กชายณัฐดนัย นามจันอัด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๔

เด็กหญิงจรินันท์ บุญนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๕

เด็กหญิงภูนิษา ชมกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ หมอทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เจียกรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จงกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ คูณงูเหลือม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๐

เด็กหญิงสุวรรณา ขีดกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๑

เด็กชายบูรพา รสฉำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๒

เด็กชายวายุ เฉลียวปรุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๓

เด็กหญิงอรัญญา เนือนา

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๔

เด็กชายสุรวุฒิ เหมือดขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๕

นางสาวพรียา เปนชอ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๖

นางสาวณัฐวดี กันโสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๗

นางสาวพิชญา จิตรธารธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๘

นายณัฐชาพงศ์ กระจ่างโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๔๙

นายสุธาทิพย์ สินประกอบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๐

นายกิตติชัย ทัพกลาง
๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๑

นายชาคริต ภาคกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๒

นายสุรพล ภาคกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๓

นายอมรเทพ บุ่งกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๔

นายเชิดศักดิ

์

ชัยลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๕

นายอภิชาต มีจินดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๖

นายสิทธิชัย นันกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๗

นายณัฐวุฒิ หมอสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๘

นายนที ฉิมนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๕๙

นายเจตนันท์ วรรณภิระ
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๐

นางสาวกนกพร พาดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๑

นายกฤษณพงศ์ แช่มพุดซา
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๒

นายพิชิต อาบสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๓

นายณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๔

นายแสนบุญ มาสวัสดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๕

นางสาวรัตติยากร จัดนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๖

นายปริญญา พิรักษา
๒๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๗

นายรังสิมันต์ อาษากลาง
๑๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๘

นางสาวธัญญกานต์ ไหวพริบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๖๙

นางสาวนภาวรรณ ศรีพลกรัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๐

นางสาวณัฐธิดา เผนโคกสูง ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๑

นายพงศกร บู่ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๒

นางสาวดรุณี ผิวกลาง
๒๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๓

นายปรัตถกร แบบอย่าง
๒๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๔

นายธีรภัทร กองรักษ์
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๕

นายเมธี จอมพิมาย ๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๖

นายธนพล แก้วระวัง
๒๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๗

นายอดิศักดิ

์

โทนารินทร์
๒๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๘

นายสัณชัย นิงกลาง

่

๗/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๗๙

นายพีรพัฒน์ พันธคาร
๒๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๐

นายธวัชชัย บัวแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๑

นายเชาวณัฐ จะชาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๒

นายภูตะวัน ตองอ่อน
๑๙/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๓

นางสาวนำฝน ทองหล่อ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๔

นายกีรติ ปญญาปรุ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๕

นางสาวสุภาลักษณ์ เรืองพิมาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๖

นางสาวจิตรลดา ด่านนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๗

นางสาวเฟองลดา ศูนย์กลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๘

นางสาวณัฐพร มาตกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๘๙

นางสาวสุมาลี จ่าพิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๐

นางสาววิชุดา สรสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๑

นางสาวกรรณิกา พุ่มเกตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๒

นางสาวกวินธิดา จันทร์เกต
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๓

นางสาวชนิดา ตองอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๔

นางสาวชุติมณทน์ สูนกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๕

นายธิติ ฉิมนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๖

นางสาวนำเพชร ผิวทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๗

นางสาวปนัดดา ปานสรวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๘

นางสาวรืนฤดี

่

สร้างกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๗๙๙

นางสาวรัตติกาล ชินกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๐

นางสาวศิริพร อินทร์สัมฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๑

นางสาวสุณิสา หักหาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๒

นางสาวสุดารัตน์ ผึงต้นกลาง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๓

นายอนุชา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๔

นายอัครพล ตาโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๕

นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๖

นางสาวปยธิดา ปนประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๗

นายปราโมทย์ ขวัญกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๘

นางสาวชลนิภา โพธิสุวรรณ์

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๐๙

นางสาวบุญเรือน ฉิมกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๐

นายอนุสรณ์ เหล่ากลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๑

นายฉัตรชัย หินแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๒

นางสาวอนุศรา อาศัยนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๓

นางสาวศิรประภา เผ่าวิวัฒน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๔

นายพิริยะ เกิดมะเริง
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๕

นางสาวศิโรรัตน์ สุวรรณสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๖

นายอภิชาต สังสินไชย
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๗

นางสาวปวีณาภรณ์ คารพุทรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๘

นางสาวปรียาภรณ์ เขียวรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๑๙

นายกรวิชญ์ พิทักนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๐

นางสาววุฒิพร นาคสูงเนิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๑

นางสาวจารุวรรณ เสนกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๒

นางสาวลลิตา ภาพนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๓

นางสาวจารุวรรณ ภาคกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๔

นางสาวโสริญา ฝมือสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๕

นางสาวจิราพร คืนตัก
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๖

นางสาวสิราวรรณ ตองอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๗

นางสาวรจนา โกสุม
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๘

นายธวัชชัย โตโคกสูง
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๒๙

นายชนายุทธ จุตติกรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๐

นางสาวพิลัยพร เมฆา
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๑

นางสาวกมลพร พลจันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๒

นายขวัญชัย ผิวทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๓

นายวันชนะ พลจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๔

นางสาววิภาภรณ์ บุญด่านกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๕

นายศักดิดา

์

เดิมบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๖

นายสถาพร จัดจอหอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๗

นางสาวสุกานดา มาสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๘

นางสาวอนงค์ ตาแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๓๙

นายเชียวชาญ

่

การิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๐

เด็กชายณภัทร วะณิชาชีวะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๑

เด็กชายธีระพงศ์ หงษ์สูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๒

เด็กชายนราวิชญ์ พิศนอก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๓

เด็กหญิงปณิตา ขึนกลาง

้

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๔

เด็กหญิงปาริตา ขีดกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๕

เด็กชายรังสรรค์ สถาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๖

เด็กหญิงรุจิรดา ชืนนาเสียว

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๗

เด็กชายวิชญะ สงนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๘

เด็กชายศุภกร สมบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๔๙

เด็กชายสรภัค ต้นสุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๐

เด็กชายสรยุทธ ต้นสุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๑

เด็กหญิงสุชัญญา วาลมนตรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา อาษากลาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๓

เด็กหญิงอนันตญา ดีนอก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๔

เด็กหญิงอรนลิน สินนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๕

เด็กชายสำเร็จ สุขแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๖

เด็กชายจิรภัทร ปลอดภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๗

เด็กชายอมรเทพ สันกลาง
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ร่วมรัตน์
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๕๙

เด็กหญิงศิริยาพร รอดสุวรรณ์
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๐

เด็กหญิงธันย์ชนก ด่านนอก
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๑

เด็กหญิงชลธิชา คูณงูเหลือม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๒

เด็กหญิงพิชญาภา ใจงาม
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๓

เด็กหญิงวิลัยพร ธรรมเจริญ
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๔

เด็กหญิงจิดาภา พีพิมาย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๕

เด็กหญิงวริศรา ศุภธนสารสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี พิมพ์ศิริ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๗

เด็กชายวีรภัทร คูณงูเหลือม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๘

เด็กชายภูชิต ชิตนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๖๙

เด็กหญิงลีโอจิรเมธ ถุงนำคำ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์มาต ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๑

เด็กหญิงนัทธมน นำสระ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๒

เด็กหญิงสโรชา สถาน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตาปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๔

เด็กหญิงธนพร ศุภธนสารสกุล ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๕

เด็กหญิงศิรประภา พุฒนอก
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๖

เด็กหญิงสุนันทา พิมพ์ศิริ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงสมร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ งัดสันเทียะ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๗๙

เด็กหญิงอังคณา กลับกลาง ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๐

เด็กชายเสกส่งเสริม สงนอก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๑

เด็กชายสวิตต์ ครงูเหลือม
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๒

เด็กชายคณิศร เอียมโนนหมัน

่

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๓

เด็กชายรุ่งโรนจน์ นาคกลาง
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทียมทอง
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๕

เด็กหญิงศศินิภา งัดสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๖

เด็กหญิงกันยรัตน์ จารุเกษม
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๗

เด็กชายสมบูนณ์ วัฒนากลาง
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๘

เด็กชายโชคมีชัย จรงูเหลือม
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๘๙

เด็กชายสรยุทธ มรีทิพย์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๐

เด็กหญิงศุทธินี ครบกลาง
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๑

เด็กหญิงปนันดา ประจันทร์คุม
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ เฟองบุญ
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๓

เด็กหญิงพัชราภา ผิวทอง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๔

เด็กหญิงอรสินี พิมพ์มาตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง ใหม่เกษม  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๕

เด็กหญิงชายธง สมศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เมฆขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์บู่ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

โกงขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๘๙๙

เด็กชายธนโชติ ธงสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๐

เด็กชายธีรภัทร เริงรืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๑

เด็กชายนวพล กลขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๒

เด็กชายนิติภูมิ ชวนขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๓

เด็กชายพงศกร โหมสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๔

เด็กชายพลพล แยกสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๕

เด็กชายพัชรพล พรมเสนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาคบุญธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วังหอม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๘

เด็กชายภาสวิชย์ บัวตูม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๐๙

เด็กหญิงมิยาวดี โปยขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๐

เด็กชายวิษณุ อ้อจันทึก
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๑

เด็กชายวุฒิชัย นิลธรรมรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๒

เด็กชายเตวิช ปานเหลือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๓

เด็กหญิงโสพิตา เหิมขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๔

เด็กหญิงกาญจนภา คบขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๕

เด็กชายจักรวาล ลาธุลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๖

เด็กชายนำพล พิขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๗

เด็กหญิงนิชา กงขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๘

เด็กหญิงนำหวาน เหิมขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๐

เด็กหญิงวิชญาดา พอกพูน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๑

เด็กหญิงอารีย์ญา พันชนะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๒

เด็กชายเอกราช จีมขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๔

เด็กชายจิตรฐิชัย เดินขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๕

เด็กหญิงจินตนา ชิขุนทด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๖

เด็กหญิงชนาภา กุมขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๗

เด็กหญิงชลธิชา โชมขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๘

เด็กหญิงญาณิศา เลิศขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๒๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ เดิมสันเทียะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บิงขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พูขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๒

เด็กหญิงนำค้าง กุมขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๓

เด็กชายปยะวัฒน์ วรนุช
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๔

เด็กชายพลกฤต เจียรดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๕

เด็กชายภูธเนศ เตียนขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๖

เด็กหญิงมุทิตา ปรีชาญาณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๗

เด็กชายรัตติเทพ กอจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๘

เด็กชายวงศกร อ้อจันทึก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๓๙

เด็กหญิงวันวิสา อินสุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๐

เด็กชายวีรภัทร ผิวอ้วน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สงจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๒

เด็กหญิงอรทัย กิจขุนทด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๓

เด็กหญิงอรสา แยกสันเทียะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๔
เด็กชายเจษฎาบดินทร์

เกตุขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๕

เด็กหญิงแพรวา ชายจัตุรัส
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำพร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๗

เด็กชายณัฐพล โสมะเค็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๘

เด็กชายธเนตร กาฬพัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๔๙

เด็กหญิงนวินดา โหมดสันเทียะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๐

เด็กหญิงนิชานาถ อาจธานี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ สีคำแท้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๒

เด็กหญิงบุณยานุช หูกขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๓

เด็กชายพีรพงศ์ พูนพนัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เปลียนจันอัด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙๙ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๕

เด็กหญิงมินตา กกขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๖

เด็กชายยุทธพงษ์ พูลพุทธา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๗

เด็กหญิงศราวณีย์ คลองกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๘

เด็กหญิงสุธานันท์ แก้วจาเครือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๕๙

เด็กชายหาญ จำปาเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๐

เด็กชายอานัส เหวขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๑

เด็กหญิงอินทิรา ยอดขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๒

เด็กชายเธียรธาดา พูขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๓

เด็กชายกรรชัย คุ่ยต่วน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๔

เด็กชายณัฐพงค์ ชิดขุนทด
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๕

เด็กชายธนาทิตย์ มูลราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๖

เด็กชายธีรภัทร เชือขุนทด

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๗

เด็กชายนิรุทธ์ ลำแพน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๘

เด็กชายยศภัทร ใจรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๖๙

เด็กชายศักรินทร์ ชนขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๐

เด็กหญิงสมิญญา พันธ์ตะคุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๑

เด็กหญิงสุชาดา เกตุขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๒

เด็กชายชัยกุล จุนขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๓

เด็กชายชาคริต ค้างสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๔

เด็กชายธนากร โกงขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร พูนพนัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ มีมาก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๗

เด็กชายพลเทพ ชุ่มขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๘

เด็กชายวรัญู ยวนทะเล
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๗๙

เด็กหญิงศศินันท์ แซ่อึง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๐

เด็กชายศิริชัย ชับขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ สร้อยพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๒

เด็กชายสุวิทย์ เมยขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๓

เด็กหญิงอนิสา พันชนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ วัดสำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๔

เด็กหญิงกัญธิมา โนใหม่
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา คัดทะเล
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๖

เด็กหญิงจิรภิญญา บุญญฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๗

เด็กชายชัชชัย เจียนมะเริง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๘

เด็กหญิงญาณิศา ชามะเริง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๘๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทรัพย์ด่านจาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๐ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๐

เด็กหญิงธัญสินี สละปรุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๑

เด็กชายธีรภัทร จำปาโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๒

เด็กชายพชรพงศ์ ภู่เชิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ แปนทะเล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๔

เด็กชายพุฒิพันธ์ แปนทะเล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๕

เด็กหญิงภัทธินันท์ จงฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๖

เด็กหญิงมนตรา เพ่งพิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๗

เด็กชายวรโชติ เข็มสุวรรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๘

เด็กชายศิรายุ แสงแก้วพะเนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๗๙๙๙

เด็กหญิงสาวิกา เผือนกระโทก

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๐

เด็กหญิงสุภัสรา องอาจ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๑

เด็กหญิงอชิรญา บุญญฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๒

เด็กหญิงอชิรญา มงคลจักรวาฬ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๓

เด็กชายอดิลักษณ์ เข้งนุเคราะห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๔

เด็กชายจักรภัทร นาคราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๕

เด็กหญิงจิราพัชร แสงแก้วพะเนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๖

เด็กหญิงธิมากาณธิ

์

สิงทอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๗

เด็กหญิงปยะนันท์ ไปล่กระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๘

เด็กชายสมชาย พันธุ์รัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๐๙

เด็กชายสันติภาพ นาครินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา ดอนกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๑

เด็กหญิงสุภาวิตา จักรพิมพ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๒

เด็กหญิงอธิชนันท์ ละม่อมเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๓

เด็กหญิงเมธาวี เพ่งพิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๔

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ชามะเริง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๕

เด็กหญิงชลดา จีนเพ็ชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๖

เด็กหญิงชลธิชา เหล็กพะไล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๗

เด็กหญิงธันญารักษ์ ขวัญนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๘

เด็กหญิงประวรรณา
อินทร์แปนพะเนา ๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๑๙

เด็กชายปรติ ทองรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๐

เด็กชายพลพล นวลมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๑

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่เจ็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๒

เด็กหญิงฟาพราว เพ่งพิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๓

เด็กหญิงภัทรพร ไปล่กระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๔

เด็กหญิงรัชยา คานมะเริง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๕

เด็กหญิงวาสนา ยันมะเริง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา จูมศรีราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ดอนกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา ไซมะเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๒๙

เด็กหญิงอภิชญา ชุนเกาะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๐

เด็กชายคมสัน พูนสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๑

เด็กหญิงชิดชนก สงพะไล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๒

เด็กชายดนัย เขียนสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ มูลกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๔

เด็กชายนันทวัฒ คานมะเริง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๕

เด็กชายปฏิภาณ ดวดกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๖

เด็กหญิงผกาสินี นงค์นาคพะเนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๗

เด็กหญิงพิมผกา จำปาโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๘

เด็กหญิงยลลดา ระเบียบโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๓๙

เด็กหญิงยุพาวรรณ หรังนางรอง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๐

เด็กชายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๑

เด็กหญิงศุภนุช ศรีไกรสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๒

เด็กชายสันติภาพ นิมสูงเนิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๓

เด็กชายสุริยนต์ ลาดบาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๔

เด็กหญิงหทัยกาญจ์ ฝนกาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๕

เด็กชายเดชาวัต กระจ่างจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๖

เด็กหญิงเมริกา พูนเกิดมะเริง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๗

เด็กชายกฤษณะ ไทยมะณี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๘

เด็กชายจตุพล บุญแนบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๔๙

เด็กหญิงชนาพร มีเกาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อาจมะเริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๑

เด็กชายพชร ไกรมะเริง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ ถินจะบก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๓

เด็กชายพีรพงษ์ ทือเกาะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๔

เด็กชายภูไทย สงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๕

เด็กชายยศกร พูลบำเพ็ญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๖

เด็กหญิงวดี วอสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๗

เด็กหญิงวันวิสา ชะนะทะเล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๘

เด็กหญิงวันวิสา พยัคมะเริง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ จักรพิมพ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๐

เด็กชายสุนทร เทพเกาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๑

เด็กหญิงอาทิตญา สุขอุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๒

เด็กชายเทพวรากร ทีเกาะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๓

เด็กชายแดนดนัย ฉวยมะเริง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา ไปล่กระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๕

เด็กชายกฤษกร กือสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๖

เด็กชายจิรยุทธ กล้าสูงเนิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๗

เด็กหญิงจิรวรรณ มงคลจักรวาฬ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แปนจัตุรัส
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พลไพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๐

เด็กหญิงทิพยรัตย์ มารอบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีมะเริง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๒

เด็กหญิงพัชชรีญา ชำนาญมะเริง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๓

เด็กหญิงวาสนา แซ่เจ็ง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๔

เด็กชายศิรชัช นวลพะเนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๕

เด็กชายสิทธิโชค ไปล่กระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๖

เด็กชายสุรชาติ รามมะเริง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๗

เด็กหญิงสุรีย์ กอนสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๘

นายอนุวัฒน์ โอเล็ก
๐๘/๐๑/๒๕๓๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๗๙

นายสุทธิชัย แซ่ย่าง
๒๐/๐๙/๒๕๓๗

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๐

นายสุวิทย์ ประกายแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๑

นายณัฐพงษ์ ทิพย์กรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๒

นายจิตรกร ลาศัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๓

นายวีระยุทธ ไชศรีษะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๔

นายโสภณ ชำนาญ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๕

นายอรรถพล พลไธสงฆ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๖

นายเจษฎาพร ครุฑเกส
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๗

นายวาริน เสาวรส
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๘

นายกัมปนาท ภาวจันทึก
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๘๙

นายวิษณุ เกิดโมลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๐

นายศักรินทร์ เพศสุวรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๑

นายศักดิชัย

์

สำรวมจิตต์
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๒

นายเสกสรร ผงบุญตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๓

นายกิตติพัทธ์ มีไชโย
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๔

นายณัฐพล ฉลองบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๕

นายยอดมนู กาญจนกำยาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๖

นายอภินันท์ รูขะจี
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๗

นายกัมปนาท ระย้าทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๘

นายนิติพงษ์ วรรณทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๐๙๙

นายคณิต ดีออม
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๐

นายนรศักดิ

์

คูณฉนวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๑

นายสมเกียรติ ชนิลกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๒

นายพุทธิรักษ์ ช้างเยาว์
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๓

นายสหรัฐ สุขกระสันต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๔

นายสุทธิพงษ์ กรชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๕

นายเกียรติกมล ประเสริฐศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๖

นายเจษฎาพร ทาคำสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๗

นายศราวุธ สีสบับ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๘

นายกิตติพศ มะลิอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๐๙

นายปเตอร์ สุรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๐

นายภาคภูมิ แซ่หลิว
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๑

นายวายุพัฒน์ ชาธรรมมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๒

นายสุรศักดิ

์

เสริมผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๓

นายฐิติพงษ์ งามกระบวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๔

นายธีระพงษ์ พลีคราม
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๕

นายชาญชัย กุมารสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๖

นายยศพล มิงสอน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๗

นายสดใส เครือวัลย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๘

นายวัชวัฒน์ เชืองาม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๑๙

นายวราพงศ์ มักขุนทด
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๐

นายวีรภัทร์ นาลาปลัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๑

นายนวสินทร์ หงษ์อนันต์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๒

นายศรุต ขำเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๓

นายณัฐวัฒน์ คมขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๔

นายฤทธิชัย มอตะราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๕

นายบุญฤทธิ

์

บริรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๖

นายอภิรักษ์ ศรีดาราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๗

นายวีนัส อรัญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๘

นายฟาสวรรค์ พันธ์ทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๒๙

นายนิวัต นันโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๐

นายประพจน์ อุดมศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๑

นายอภิศักดิ

์

จำนงสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๒

นางสาวอภิชญา พูลเกษม
๐๓/๑๐/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๓

นางสาวสุจีรัตน์ ชัยเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๔

นางสาวจินตนา กรมโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๕

นางสาวสรรค์ยา คามีศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๖

นางสาวเสาวภา สุดอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๗

นางสาวฐิติพร เหล่าระเหว
๑๔/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๘

นางสาวนรีรัตน์ เคนนัน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๓๙

นางสาวเมทนี แสงใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๐

นางสาวพรพรรณ พลหมอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๑

นางสาวฟาใส วงศ์ทองคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๒

นางสาวแคทลียา สวนงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๓

นางสาวกัญญาเรศ ชูชี
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๔

นางสาวกัลยา แขมภูเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๕

นางสาวนฤมล ปยะไพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๖

นางสาวสุรางรัตน์ เพือนสงคราม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๗

นางสาววิไลวรรณ พลชาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๘

นางสาวอทิตยา ศรีอรัญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๔๙

นางสาวปทุมวดี แก้วศรีนวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๐

นางสาววริศรา สระศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๑

นางสาวสุวรรณี ตนเหียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๒

นางสาววรญา แสงสุมโน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๓

นางสาวเกตุเกล้า แก้วเทียง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๔

เด็กชายธนทรัพย์ คำชาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ แคล้วกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๗

เด็กชายธีรนันท์ ผ่องใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๘

เด็กชายธีรยุทธ ทิมกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พงษ์ประยูร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๐

เด็กชายพงค์ศิริ หวังหยิบกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๑

เด็กชายวิชภาส ดงพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๒

เด็กชายอัมรินทร์ แรมกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ชีวะไชยวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แคล้วกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๕

เด็กหญิงธันยพร ภักดีกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๖

เด็กหญิงธิญาดา ไชยจันลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พูลคุ้ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ สิงห์นอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๖๙

เด็กหญิงเปรมกมล นาดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ด่านกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปองสนาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผินกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๓

เด็กหญิงศิรภัสสร บรรจง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๔

เด็กชายกนต์ธีร์ ขำผักแว่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เอกจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

การบรรจง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๗

เด็กชายชาคริต พิรักษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๘

เด็กชายไชยวัฒน์ การบรรจง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๗๙

เด็กหญิงจิตรานุช ปลืมกมล

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๐

เด็กหญิงณัฐริกา มีศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๑

เด็กหญิงธันยานุช สุขเสนี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๒

เด็กหญิงนิธิธาดา พรมแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๓

เด็กหญิงปพิชญา ศิริประภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๔

เด็กหญิงปรางค์ทอง อินทวงเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๕

เด็กหญิงปวีณา พิรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๖

เด็กหญิงพักตร์ศิริ ขอย้ายกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๗

เด็กหญิงพัชรพร ศรีคูณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๘

เด็กหญิงพัชริดา จุดอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๘๙

เด็กหญิงวรรธิภา แวะสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สีตัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๑

เด็กหญิงวัชราพร ฝอดสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๒

เด็กหญิงสวิตตา แขนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรสอน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๔

เด็กชายณัฐชนน มิตรสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๕

เด็กชายธนพล ปลังกลาง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๖

เด็กชายธัชพล มีศิลป
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ชิดกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๘

เด็กชายนิพนธ์ ฝมือสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๑๙๙

เด็กชายผดุงเดช จันทร์บัวลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๖ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๐

เด็กชายพงศ์นริศร์ สงสุระ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๑

เด็กชายพลากร เนตรกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๒

เด็กชายภัทรพล สืบมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๓

เด็กชายภูริภัทร การปลูก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๔

เด็กชายสหรัฐ อาปะหุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๕

เด็กชายอิศนะ ชำนาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นรินทร์นอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทุมกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ บ่อสารคาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๐๙

เด็กหญิงนันทนา จงอ้อมกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๐

เด็กหญิงบุณยานุช เจริญขุน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๑

เด็กหญิงบุษบา สีดาชมพู
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๒

เด็กหญิงปภาพร คิดรอบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๓

เด็กหญิงปริศนา อนุอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๔

เด็กหญิงปนมณี ดีพลกรัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๕

เด็กหญิงมนรดา ของดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๖

เด็กหญิงมาริษา ศิลาหอม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๗

เด็กหญิงรัศนภาภรณ์ หลาวทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๘

เด็กหญิงวิภาณัฐ นอกพลกรัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๑๙

เด็กหญิงวิไลฉัตร ปะกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๐

เด็กหญิงศิรประภา สีดอนเสียว

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๑

เด็กหญิงศิวัชญา จารึกกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๒

เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุพรรณกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ขะนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๔

เด็กหญิงแสงนภา อดิศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๕

เด็กหญิงอรปรียา ฉิมนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๖

เด็กหญิงอริสา ชาญนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๗

เด็กชายกฤษดา ทองนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ จ่าคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ คงมิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๐

เด็กชายชัยเทพ ขอใบกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๑

เด็กชายตนุภัทร บำรุงกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๒

เด็กชายธวธรณ์ หมอยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๓

เด็กชายนพชัย แก้วเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๔

เด็กชายภูตะวัน ตากิมนอก

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๕

เด็กชายมงคล แก้วเนตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เหมือนมาตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๗

เด็กชายศักร์สฤษฏิ

์

ชาญนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ คำกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๓๙

เด็กหญิงชนิดา หวังเขตกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๐

เด็กหญิงนิตยา ทำขุรู
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๑

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ คิดเห็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๒

เด็กชายทศพล คงภู่
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๓

เด็กชายธนภัทร ศิลปกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๔

เด็กชายธนานนท์ ศักดินนท์นิธิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หมืนหาญชนะ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๖

เด็กชายไวทิน สมบัติมาก
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ วงศถา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๘

เด็กชายอิสรพงษ์ พรีเพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๔๙

เด็กชายเอกบุรุษ รอดวินิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๑

เด็กหญิงกาญจนา แสวงสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๒

เด็กหญิงเกวลิน ชัยน่าน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ลิมธงชัย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๔

เด็กหญิงนุชภา ชูหมืนไวย์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๕

เด็กหญิงภัทราวดี บุบผาพวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๖

เด็กหญิงมุทิตา ฤทธิสุวรรณ์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๗

เด็กหญิงวาทิณี พวงสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๘

เด็กหญิงวาสนา จงบวกกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วขันตี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๐

เด็กชายกิตติภณ วรรณมาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๑

เด็กชายจิรเดช จงกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๒

เด็กชายจิรเมธ ภูวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๓

เด็กชายโชติชัย ไกรอำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๔

เด็กชายณฐพฤทธ์ พจนธารี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๕

เด็กชายธนิก นาเมืองรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๖

เด็กชายพงศกร ชาญนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๗

เด็กชายพิชิต วงค์วิราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๘

เด็กชายราเมศร์ บัวชิต
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๖๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ นาดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๐

เด็กชายณภัทร ช่วยงาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ปาจิแพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๒

เด็กชายธนากร บุญประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๓

เด็กชายบูรวัฒน์ แคกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๔

เด็กชายพงศธร บริบูรณ์จตุพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๕

เด็กชายพรพรหม เลิศธรรมทวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๖

เด็กชายพิชิตชัย ครึมค้างพลู

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๗

เด็กชายพีระวัฒน์ ศิริวัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๘

เด็กชายภูวนาท คิดเห็น
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๗๙

เด็กชายรชต ชาญนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๐

เด็กชายวชิรพงศ์ พิมพ์สุขะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ขอฟุงกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๒

เด็กชายวันเฉลิม อักษรกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๓

เด็กชายสุรพล โสจันทึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๔

เด็กชายอนุพงษ์ มีกำบัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๕

เด็กหญิงกฤติยา งิวกลาง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ การบรรจง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๗

เด็กหญิงฐิติมา นนท์นอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา วรัญชัยกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๘๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ วงค์เงินมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๐

เด็กหญิงทิพาพร เมืองทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๑

เด็กหญิงธวัลฤทัย สุดสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๒

เด็กหญิงธันยพร เรียงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส บรรดาศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๔

เด็กหญิงศิริมา ศิริชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๕

เด็กหญิงสุปราณี จงเสริมกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๖

เด็กชายจิรภัทร สุดนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๗

เด็กชายธนภูมิ ปอนสืบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๘

เด็กชายธีระนาท ทำสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๒๙๙

เด็กชายนาธาร ขวัญแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๐

เด็กชายพุทธการ ขอฟุงกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๑

เด็กชายศุภกร หวังพูนกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๒

เด็กชายสหรัฐ ตังอดิพงษ์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๓

เด็กชายอธิบดี ปาประไพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๕

เด็กหญิงครีมา นาราษฎร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา ยิมสบาย

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๗

เด็กหญิงชัญญานุช รักษาศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๘

เด็กหญิงชุดาพร มหาดไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๐๙

เด็กหญิงณฐพร วิวัฒนผล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีโนนสังข์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๑

เด็กหญิงณัฐติยา เจริญสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๒

เด็กหญิงน้อมฤทัย พิรักษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา จ่ากลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๔

เด็กหญิงพชรพร พุทธบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๕

เด็กหญิงพิรดา บุญสวา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๖

เด็กหญิงรัตนากร หนองสิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๗

เด็กหญิงวรรลดา จงกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ปอมกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๑๙

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ เกิดเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา ดอนพันเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๑

เด็กหญิงสุชานาถ ศิริปรุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๒

เด็กหญิงอทิตา ทวนมะเริง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๓

เด็กหญิงอธิชา ฤทธิเสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๔

เด็กหญิงอรไพลิน บุญวิจิตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๕

เด็กหญิงอรอนันญา หักทะเล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๖

เด็กหญิงสุจาริณี ขอนบกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๗

เด็กชายชินวัตร ทองดีนอก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีทา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๒๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

เดชพลกรัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๐

เด็กชายนิรุต ขอมอบกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๑

เด็กชายพงษ์เทพ ภักดีนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๒

เด็กชายพรีวัฒน์ คมขำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๓

เด็กชายรัฐพงษ์ บุญธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๔

เด็กชายหัสวรรษ มุ่งกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แม้นรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๖

เด็กหญิงชณาลัย ทรงศิริเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๗

เด็กหญิงชุติมา ประชากลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๘

เด็กหญิงชุติมา เฮ็งหนองอ่าง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๓๙

เด็กหญิงธัญชนก มาตกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๐

เด็กหญิงนวรัตน์ จบมะรุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๑

เด็กหญิงนวลฉวี เติมขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๒

เด็กหญิงประภัสสร มีศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๓

เด็กหญิงปยะฉัตร สร่างไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ เขียวนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๕

เด็กหญิงพิชากร กัณหาจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๖

เด็กหญิงภาวินี การุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๗

เด็กหญิงภาวิไล กองไสกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๘

เด็กหญิงระพีพรรณ แสงศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๔๙

เด็กหญิงรัดเกล้า มีวงศ์สม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๐

เด็กหญิงเลอลักษณ์ ยอดรัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๑

เด็กหญิงวรวรรณ ธรรมาธิวัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๒

เด็กหญิงสกุณา สุระปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๓

เด็กหญิงสุชัญญา สารปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๔

เด็กชายจิรภัทร เหลือมนอก

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไทยธานี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๖

เด็กชายธรรเทพ เชือจันอัด

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๗

เด็กชายนิธิกร มุ่งเอือมกลาง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๘

เด็กชายปณณวัฒน์ โชติระโส
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๕๙

เด็กชายภูชิสส์ แสงทองสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๐

เด็กชายเมฆินทร์ กลินดอกพุทธ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๑

เด็กชายสติมา สวัสดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๒

เด็กชายอัสนี ข้องนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ กุลน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๔

เด็กหญิงกุลรักษ์ กุลน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๕

เด็กหญิงชนาภัทร เมืองศักดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๖

เด็กหญิงชนิสรา พรายบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๗

เด็กหญิงชิดชนก ศิลากลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๘

เด็กหญิงณัฐรุจา แลบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลืมกมล

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๐

เด็กหญิงนภัสสร สุดชารี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๑

เด็กหญิงพัชรพร มุ่งรวยกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๒

เด็กหญิงเพชรลดา กุลสิทธิศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา เล็กวารี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๔

เด็กหญิงภูริณี พิมายนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๑ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๕

เด็กหญิงลลนา เนตรโคกสูง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๖

เด็กหญิงวิภาดา แซ่จู
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บ้วนนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๘

เด็กหญิงอารยา มันคง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๗๙

เด็กชายเกรียงไกร แทงตลาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๐

เด็กชายธนพล รอดวินิจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๑

เด็กชายวีรภัทร แดนโคกสูง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๒

เด็กชายศาศวัต คตดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๓

เด็กหญิงกนกพร ญาติกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๔

เด็กหญิงเกศสิรินทร์ รานอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา เสาโมกข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คะมะคต
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๗

เด็กหญิงณริสสา จงเจนกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา พุ่มพันธ์วงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๐

เด็กหญิงนฤมล สมฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๑

เด็กหญิงปณฑิตา เพียรราษฎร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๒

เด็กหญิงพรชิตา ภาสนิท
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๓

เด็กหญิงพรพรรณ พึงพรม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๔

เด็กหญิงมาริษา ชินนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๕

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ละมุนนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา แดงประดับ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ หอมยีสุ่น

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๘

เด็กหญิงสุวิมล กิงนอก

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๓๙๙

เด็กหญิงอัจฉรียา กิมาโส
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๐

เด็กหญิงอารียา หาญกิจจานุรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โสภาเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จงเทพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๓

เด็กชายเจษฎายุทธ รอกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ไทยกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๕

เด็กชายธันวา ชาญนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๖

เด็กชายปริญญา ชัยชนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๗

เด็กชายพรภิรมย์ จารุโชติธนพัฒน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๘

เด็กชายศักดฺ์ชัย หวังบ่อกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีก้อม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๐

เด็กชายอาชวิน นวลจีน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา จงจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๒

เด็กหญิงจิตติมา จงท่วมกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๓

เด็กหญิงฐิติยา เบียกลาง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๔

เด็กหญิงฐิติวรดา คชสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๕

เด็กหญิงทัศนีวรรณ ปะระทัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๖

เด็กหญิงทิพญาดา แดนจอหอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๗

เด็กหญิงธัญชนก จิตรดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๘

เด็กหญิงนภสร วงศ์วิชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๑๙

เด็กหญิงนวพรรษ แข็งการ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๐

เด็กหญิงนาตยา รอรักกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ บำรุงกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๒

เด็กหญิงประกายแก้ว
มูลต้น

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๓

เด็กหญิงปยะดา เชิญขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๔

เด็กหญิงรัตนากร รายสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๕

เด็กหญิงวรรณรินทร์ บุญภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๖

เด็กหญิงวรรัตน์ สอนกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๗

เด็กหญิงวันวิสา ซ่อนนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๘

เด็กหญิงสศิธร การบรรจง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๒๙

เด็กหญิงสิริยากร ถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๐

เด็กหญิงอนงค์นาถ เนตรกระจ่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๑

เด็กหญิงอรทัย คล่องการ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขอรสกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๓

เด็กหญิงอาริสา ผิวสา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองดีนอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๕

เด็กชายฐิติพงษ์ สร้อยสองชัน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๖

เด็กชายธนาธรณ์ แก้วนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๗

เด็กชายปภาวิน ลุนศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๘

เด็กชายพงศ์พณิช มองศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๓๙

เด็กชายภัทรภพ ปลาโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๐

เด็กชายวาคิม หาญนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๑

เด็กชายสหรัฐ ถนอมชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๒

เด็กชายอโนชา ชดจะโปะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๓

เด็กชายอิทธิพล ชิดนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๔

เด็กหญิงเกวลิน สุขสนวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๕

เด็กหญิงฉัตรธิดา บัวสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๖

เด็กหญิงชลธิชา คำศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๗

เด็กหญิงชุติอร อาจสามารถ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา เนตรวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๔๙

เด็กหญิงธัญญภรณ์ น้อยบัวทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๐

เด็กหญิงธัญพร รอดวินิจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๑

เด็กหญิงธัญพิมล จอนรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๒

เด็กหญิงธันยพร นันตะสุคนธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา เกาะสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๔

เด็กหญิงพัชรพร มาปะโท
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๕

เด็กหญิงเพ็ญประภา จินกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๖

เด็กหญิงวันวิสา แซ่อึง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๗

เด็กหญิงศรัณยา คำสืบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา ขอย้ายกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา บู่เจริญพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๐

เด็กชายจีรวัฒน์ ปุยนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

เฉยกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาญนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๓

เด็กชายธนโชติ หมันกิจ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๔

เด็กชายธนบดี ประจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๖

เด็กชายธนากรณ์ บุญธรรมวัฒน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๗

เด็กชายธีรนันท์ ชาญนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๘

เด็กชายนนท์ปวิช ปานนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๖๙

เด็กชายพงศกร บอนขุนทด
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๐

เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่ตัง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๑

เด็กชายวรวิทย์ ภักดีสุวรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิลาดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๓

เด็กชายอัครพล จันทรังษี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๔

เด็กชายศควรรษ เค้าโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๕

เด็กหญิงชนิดา แดงแย้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๖

เด็กหญิงชาลิสา กุลภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๗

เด็กหญิงชุติมา คนสนิท
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล กิงค้างพลู

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๗๙

เด็กหญิงปทมา ปะกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๐

เด็กหญิงแพรวพราว คำคุลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๑

เด็กหญิงรพีพรรณ วิลัยพฤกษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๒

เด็กหญิงรวีวรรณ ประจิระฆัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๓

เด็กหญิงวิภาดา หวังชืนกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๔

เด็กหญิงศิริเพ็ญ อะนาตรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โปไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา เขือนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๗

เด็กหญิงเอมิกา วันสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา เก่งนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๘๙

เด็กชายกฤษณะ เหง่าขามปอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๐

เด็กชายคุณากร วงศ์สัตสถาพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๑

เด็กชายจิรายุส ฤทธิจอหอ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๒

เด็กชายเจริญชัย เฉือยกลาง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๓

เด็กชายชานุวัฒน์ ขัตติยะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๔

เด็กชายชติพล ประคำนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๕

เด็กชายโตมร ขอห้อมกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาญนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๗

เด็กชายธนชัย ขอจุลกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๘

เด็กชายประกาศิต ประมูลใหม่
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๔๙๙

เด็กชายปริวรรษ สุขแม้น
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๐

เด็กชายภูวดล สรวงนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๑

เด็กชายภูวนาถ จ้ายนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๒

เด็กชายเรวัชร์ นเรกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๓

เด็กชายวิทวัส ทองพิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๔

เด็กชายอภิวุฒิ เจนจัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๕

เด็กชายอรัญ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ตรงด่านกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หมอยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทูนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีผา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๐

เด็กหญิงณัฐกมล ใหญ่ลำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๑

เด็กหญิงธิติมา ศิลาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๒

เด็กหญิงปยฉัตร แซ่เต็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๓

เด็กหญิงพลอยชมพู จิวนอก

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๔

เด็กหญิงถิรดา สระแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๕

เด็กหญิงยุวดี ประจงจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๖

เด็กหญิงศศิธร สีหาปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๗

เด็กหญิงสุทธิดา ชาญนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๘

เด็กหญิงอารียา เต้าโคกสูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๑๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดีเลิศรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๐

เด็กชายขวัญชัย แจ้งพรมมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๑

เด็กชายจิรภาส หวังเลียงกลาง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๒

เด็กชายชนะพงศ์ พิมพ์กลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๓

เด็กชายณัฐพล ปราณีตพลกรัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สัมฤทธินอก

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๕

เด็กชายตะวัน บำรุงกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๖

เด็กชายธนกร จงรัตนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๗

เด็กชายปฏิวัติ ปลืมกมล

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๘

เด็กชายพงศักดิ

์

ชัชวาลวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๒๙

เด็กชายภัทรชัย ยิมแย้ม

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๐

เด็กชายมานะชัย พันสระน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๑

เด็กชายยุทธพิชัย หินนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๒

เด็กชายรัตตินนท์ กรวยสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๓

เด็กชายวสันต์ชัย บ้วนนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๔

เด็กชายวุฒิชัย ทองอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ กุลประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๖

เด็กชายอัมรินทร์ อ่อนอิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ใกล้กลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๘

เด็กหญิงนุสรา สระลอยสิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ รามวิชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๐

เด็กหญิงศิริพร ทองดีนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๑

เด็กหญิงสิโรบล มุ่งพันกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สายเหล็ก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๓

เด็กชายกรกฎ คำจันทร์วงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๔

เด็กชายจุลจักร์ สิริรวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๕

เด็กชายธนพล ใจชอบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๖

เด็กชายธนรัฐ ตะโพวิญู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๗

เด็กชายธรรมนูญ ถินกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๘

เด็กชายศุภโชค โฉมสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๔๙

เด็กชายอิทธิพร สิริรวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๐

เด็กชายจิรภาส ขามโนนวัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สรวงนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๒

เด็กชายทวีชัย บุญขันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ อัจกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๔

เด็กหญิงจุฑารัคน์ พันธุ์พืช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ทับหัวหนอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๖

เด็กหญิงณีรนุช รอดวินิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๗

เด็กหญิงทิพย์เกสร งามเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๘

เด็กหญิงทิพย์จุฑา อารีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๕๙

เด็กหญิงนรินธร บุญเชิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ ผิวลออ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๑

เด็กหญิงนวลอนงค์ ชาญนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๒

เด็กหญิงนันทิชา แลบัว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ม้วนนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๔

เด็กหญิงพรธิตา ปนประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๕

เด็กหญิงพรศิวะ สัมฤทธิวัชฌาสัย

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๖

เด็กหญิงพาฝน แสงศาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๗

เด็กหญิงพิชญาภา มาลำโกน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีแววแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มุ่งแฝงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ทวิวิญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๑

เด็กหญิงศิริวดี เรืองศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๒

เด็กหญิงอทิตยา ด้วงไพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ บุญช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๔

เด็กหญิงอรอุมา ด่านเสลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๕

เด็กหญิงบุษญารัตน์ ฤทธินอก

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๖

เด็กชายกฤษฎี แจ่มจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคหมืนไวย์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๘

เด็กชายณัชชานนท์ สงสระ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ นานอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๐

เด็กชายธาดา จาดแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๑

เด็กชายนพดล นอกพลกรัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๒

เด็กชายมณพิทักษ์ บูรณะปรีชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ทองสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๔

เด็กชายวิวิธชัย ใจเทียง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๕

เด็กชายสดใส พิรักษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๖

เด็กชายสาริษฐ์ ชมวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีสถาปตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๘

เด็กหญิงกัญชลี คำจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๘๙

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ จีนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา ภักดีนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี ประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๒

เด็กหญิงชลลดา คำกำพุฒ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๓

เด็กหญิงชลลดา ทองศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๔

เด็กหญิงณํฏฐณิฌา รุ่งวิสัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๕

เด็กหญิงดวงกมล โปร่งสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๖

เด็กหญิงนภาพร พลอยงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๗

เด็กหญิงนฤมล ถำกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๘

เด็กหญิงปนัสยา ก้อนสำโรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๕๙๙

เด็กหญิงพรฉัชชา เหล็กทะเล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๐

เด็กหญิงพรพรรษา ขยันกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินพละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๒

เด็กหญิงแพรวา ต่อโชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๓

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แคกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พิมพ์ศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๕

เด็กหญิงศิลามณี สมัยกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๖

เด็กหญิงสุธิดา จงฟุงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๗

เด็กหญิงสุภัทรา มุ่งกรอกกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๘

เด็กหญิงอลิชชา เขียวอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๐๙

เด็กหญิงอารียา นามูลคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๐

เด็กชายจักรพงษ์ เสนาะกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๑

เด็กชายจักริน ตากิมนอก

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๒

เด็กชายทินกร หมืนหาญชนะ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๓

เด็กชายพลวัช ขออ้อมกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๔

เด็กชายพีรวัส เลิศชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๕

เด็กชายภีรภัทร หมืนหาญชนะ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๖

เด็กชายศักดินารินทร์

์

อินทร์นอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๗

เด็กชายศุภกร ไกรอำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๘

เด็กชายอนุพงษ์ สีขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๑๙

เด็กชายอาทิตย์ เดชผักแว่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๐

เด็กชายอิทธิพล รอดวินิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๑

เด็กหญิงแขนภา คำขุลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๒

เด็กหญิงฐิติพร วีระพัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๓

เด็กหญิงนภาพร แวงมัง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๔

เด็กหญิงนันทวัน แสนทวีสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ เหมือนกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ หลวงพินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๗

เด็กหญิงมินทาดา พุดนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๘

เด็กหญิงวรรณิภา ดินขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๒๙

เด็กหญิงวันวิสา ทะขุ่ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฝายกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอกรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๒

เด็กหญิงอรพรรณ โตนนำขาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๓

เด็กหญิงอริสา ทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๔

เด็กชายจิรภาส ไชยนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จำปาศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๖

เด็กชายญาณพัฒน์ สว่างศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๗

เด็กชายวีรเกียรติ รัตนวิชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขอร่วมกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๓๙

เด็กหญิงพนัชกร ขอดวงกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๐

เด็กหญิงชนิสรา พลราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยุทไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๒

เด็กหญิงณิชาภา สุวรรณกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๔

เด็กหญิงนงนภัส รักคณา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๕

เด็กหญิงปยะธิดา สุขมล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชนยุทธ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๗

เด็กหญิงเพียงพร พระพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๘

เด็กหญิงแพรวพร ทรงศิริเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๔๙

เด็กหญิงรักษิตา คงนอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๐

เด็กหญิงวรัญญา กนกพรพรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๑

เด็กหญิงวรินทร เอือกลาง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๒

เด็กหญิงวิกานต์ดา พุฒนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๓

เด็กหญิงศิวพร แก้วพิมพ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ กุนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๕

เด็กหญิงสุรภา เพียนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๖

เด็กชายเจษฎา แก่นพุทรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ธงกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๘

เด็กชายปฏิภาณ สง่างาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๕๙

เด็กชายปรัชญา ประดิษฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๐

เด็กชายวิศรุต น้อยธิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๑

เด็กชายศุภกร สารนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๒

เด็กชายสุเมธ พิลาตัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดิผล

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๔

เด็กชายอมรเทพ อูปแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ศรีจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๖

เด็กหญิงกาญจนา มาลาภุมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๗

เด็กหญิงกิติญาภรณ์ ครุฑขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๘

เด็กหญิงขวัญนภา กอกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๖๙

เด็กหญิงจินดาพร ดังใหม่
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ พึงโคกสูง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๑

เด็กหญิงจิราภา รุ่งกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทขันตี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๓

เด็กหญิงศศิธร เกียงมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ยับสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สาริวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๖

เด็กหญิงดวงใจ ชามกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๗

เด็กหญิงทิพย์เกษร ลือจันดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๘

เด็กหญิงนิตยา ศรีนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๗๙

เด็กหญิงนุชวรา ไชยคีนี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๐

เด็กหญิงปณิดา ราชเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๑

เด็กหญิงปรัชญาวี กองแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีกำปง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๓

เด็กหญิงวรรณภา สารนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๔

เด็กหญิงวีรณี ดอนธงขวา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คำอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๖

เด็กหญิงอรพิมล ทวิวิญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๗

เด็กชายปญญา หงษ์สกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๘

เด็กหญิงกรองกนก หาญนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๘๙

เด็กหญิงจันทราทิพย์ นาคดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๐

เด็กหญิงชมพูนุช คำกำพุฒ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๑

เด็กหญิงชาลิณี ชินวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศุภโชควิบูลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๓

เด็กหญิงปยนุช ประจักษ์ตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๔

เด็กหญิงพรทัศน์ ชืนนอก

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๕

เด็กหญิงพรนภา จงคลาดกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๖

เด็กหญิงพัชราพา ขยันกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๗

เด็กหญิงพิยดา ขะนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๘

เด็กหญิงรัชญา คำชาลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๖๙๙

เด็กหญิงวรมน วายลม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ลับกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุขุมจรัสโรจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๒

เด็กหญิงสายสุณีย์ มุ่งเขืองกลาง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา พรมราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๔

เด็กหญิงสุวิตา สีสุวอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๕

เด็กหญิงอ้อมฟา ยังยืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๖

เด็กหญิงพิชญา วิเศษโวหาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๗

เด็กชายกฤษณพล แสงอรุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๘

เด็กชายกวีศักดิ

์

ขอวาดกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๐๙

เด็กชายณัฐพล สัต์ซือพันธุ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๐

นายทักษิณ สารนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๑

เด็กชายธนานนท์ ประเก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๒

เด็กชายปฐมพงศ์ เบียดกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๓

เด็กชายวัชกร กล้าหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๔

เด็กชายวิชญ์ภาส สมสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๕

เด็กชายสุธี ศรีใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๖

เด็กหญิงจิรัตติกาล จงบวกกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ จงเอือกลาง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๘

เด็กหญิงชลธิฌา แซ่เฮ้ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๑๙

เด็กหญิงนารี วิเศษวงษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๐

เด็กหญิงปฐมพร บุญนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๑

เด็กหญิงประภาพร แก่มกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๒

เด็กหญิงปรารถนา เยืองเสือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๓

เด็กหญิงปนมุก สุขศรีพะเนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๔

เด็กหญิงพรประภา สีอ้าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๕

เด็กหญิงพรพิมล พลศรีเทพ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๖

เด็กหญิงพรพิรุณ หินกำปง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๗

เด็กหญิงเสาวภา บูรณปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๘

เด็กหญิงรวิสรา ชินโคตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๒๙

เด็กหญิงรวีวรรณ ทาทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๐

เด็กหญิงวนิดา ฉิมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๑

เด็กหญิงวิมลสิริ สมุทรกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๒

เด็กหญิงศศิประภา แกดำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โม้หอชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๔

เด็กหญิงสุนิสา อัตถากร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๕

เด็กหญิงสุเมย์ธา ศรีขัดเค้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ครุฑขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๗

เด็กหญิงหัทยา เลิศล่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๘

เด็กหญิงสมพร
เหลือมทองหลาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๓๙

เด็กชายคมกฤษ มะเสนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๐

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

หวังเกยกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๑

เด็กชายจีระพงศ์ ขอพลกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๒

เด็กชายชาตรี ข้องนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๓

เด็กชายณรงค์ พลกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ พินิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๖

เด็กชายธรดล ยาสุขแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๗

เด็กชายธรรมนูญ ประกอบเก้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ พิศนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๔๙

เด็กชายนนทพันธุ์ สิงห์นอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๐

เด็กชายพัฒนไชย สุขขาว
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๑

เด็กชายพันวรรษา แสงศาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๒

เด็กชายวรเมธ หวังแนวกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๓

เด็กชายสมพล นรินทร์นอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๔

เด็กชายสรายุทธ อ่อนนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๕

เด็กชายอดิเทพ สวัสดิรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๖

เด็กชายอนันตโชค จันทร์เต็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉิมกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๘

เด็กชายอรุณรุ่ง คงนาคา
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ รอดวินิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๒ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ กล้วยนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๑

เด็กหญิงนภาพร สมศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๒

เด็กหญิงอรวี ศรีสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๓

เด็กชายจิรภาส มลนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๔

เด็กชายเชาวเลิศ ธนภัทร์คงโกมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๕

เด็กชายโชติพงษ์ หอมจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๖

เด็กชายธนันชัย บรรจงกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๗

เด็กชายบรรลุ จันทร์สา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ไร่นา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๖๙

เด็กชายเมธี ปลังกลาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

กิมฮวด
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๒

เด็กชายอัตถพล แก้วทัพไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๓

เด็กชายอุตสา ครบกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธายะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสุขกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๖

เด็กหญิงจิราพร จานเหนือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๗

เด็กหญิงธัญจิรา สอสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จีนกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๗๙

เด็กหญิงบุษบากร ร้อยลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๑

เด็กหญิงวิมลฉัตร บวชขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๒

เด็กหญิงวิมลมาส รัตนวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๓

เด็กหญิงศรัญญา แซจอหอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๔

เด็กหญิงศุภศิริ จีบโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๕

เด็กหญิงญาณิกา บัวศิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๖

เด็กชายเกษมพงศ์ จันกุ้ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๗

เด็กชายไกรสิทธิ

์

โชตินอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๘

เด็กชายชลธาร แท่นนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๘๙

เด็กชายทักษา แสนทวีสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๐

เด็กชายอังศุธร ดอนประดู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๑

เด็กหญิงณัฐกาญ สมดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา ยวงใย
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๓

เด็กหญิงรุจิรา พิศนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๔

เด็กหญิงศิริทร มุ่งแฝงกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๕

เด็กหญิงอัญชลี ชาญนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๖

เด็กหญิงอาภาพร สุวรรณัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๗

เด็กหญิงกวินธิดา ประมูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๘

เด็กชายก้องภพ พันศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๗๙๙

เด็กชายแก้วกานต์ ซึมกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๐

เด็กชายคมสันต์ ภูบาลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๑

เด็กชายจิรภาส กองไสกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ อาจชัยภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๓

เด็กชายฐิตินันท์ สุขกันท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๔

เด็กชายทักษ์สิทธิ

์

สีหาบุตโต
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๕

เด็กชายประธาน บึกสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๖

เด็กชายภูมิไผท โกสุม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๗

เด็กชายศุภกร พัชรมุสิก

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๘

นางสาวณัฐทินี สุวรรณลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๐๙

เด็กหญิงกนกพร อภัยไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๐

เด็กหญิงจันจิรา แย้มอาสา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๑

เด็กหญิงปยรัตน์ สะแกกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๒

เด็กหญิงมธุรดา สีเสือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ฝมือสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๔

เด็กหญิงสุดา ยิงนอก

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๕

เด็กหญิงสุภาวิณี ประกอบแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๖

เด็กหญิงอารียา ชืนใจ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๗

เด็กชายศตวรรษ หวังหมู่กลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๘

เด็กชายอมร สีเขียว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๑๙

เด็กชายอิสระ ดำขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๐

เด็กหญิงกาญจนา หินนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๑

เด็กหญิงฐานิตา ศิริรัชกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๒

เด็กหญิงพิลุน ทองดีนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๓

เด็กหญิงวรรณดี จงบวกกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๔

เด็กหญิงศุกร์วณี เปยมชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๕

เด็กหญิงสุนิศา รอดวินิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๖

เด็กหญิงสุวรรณี มุ่งฝงกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๗

เด็กชายเขมชัย โปร่งสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๘

เด็กชายจตุรพร ศรีน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๒๙

เด็กชายชาญประพันธ์
ข่าขันมะลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๐

เด็กชายทักษิณ จูงกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๑

เด็กชายธนาวุฒิ นรินทร์นอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๒

เด็กชายธีระพล ยอดนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๓

เด็กชายพฤกษ์ภูมิ โปร่งสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสือแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๕

เด็กชายศุภชัย ใบโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา นามนะวะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๗

เด็กหญิงธิดาภรณ์ หาบโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๘

เด็กหญิงนภาพรรณ จันทะกล
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๓๙

เด็กหญิงนันทวัฒน์ พ่วงสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๐

เด็กหญิงบัวชมพู เกษมทรัพย์ทวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๑

เด็กหญิงปรัญชนก ขอขันกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๒

เด็กหญิงพรพิมล ศรีลาลักษณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ มาตรนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๔

เด็กหญิงเลอสิรินทร์ ยอดรัก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ แวงมัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พุทธชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ แขสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๘

เด็กหญิงสุพรรณษา นิมละมุล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ทิวาลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๐

เด็กหญิงอภิญญา ฉิมกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๑

เด็กหญิงอินทิวรา ปาจิแพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๒

เด็กชายกฤตยชญ์ จานนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๓

เด็กชายชยารพ ขานโคกกรวด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๔

เด็กชายประวีณพล โยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๕

เด็กหญิงกมลพรรณ จิรานุวัฒน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา เหงขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๗

เด็กหญิงปทมพร วงษ์อัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๘

เด็กหญิงปราณีสรา พิมพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๕๙

เด็กหญิงปยะวรรณ มาตบัณิษฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๐

เด็กหญิงพรเพ็ญ ตังพงษ์

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๑

เด็กหญิงภัทรสุดา ภาแกดำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๒

เด็กหญิงมิรันตี ตะวันเลิศสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี เงือนกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ หงษ์ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๕

เด็กหญิงสุธาศิณี รัตนวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๖

เด็กหญิงสุธิดา ผลโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๗

เด็กหญิงสุวิชาดา เหลือมนอก

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๘

เด็กหญิงอรพิมพ์ บุญสวา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๖๙

นายจักรรินทร์ การภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๐

นายพิชญประชา คงประทีป
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๑

เด็กชายอรรถพล จันทร์เรือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๒

นางสาวศรัญญา ศรีจันอัด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วทองนาค
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๔

นางสาวชีวาพร เพ็ชรมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๕

นางสาวธีรนาฏ อ่องพิมาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๖

นางสาวปยะนุช ภาสดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๗

นางสาวพิยดา ภักดีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๘

เด็กหญิงสุมาลี นนท์นอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๗๙

เด็กหญิงอริยา ชาญนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๐

นางสาวอารียา แถวไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๑

เด็กหญิงชลธร ภูธร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๒

นางสาวพิมพิศ เถาว์กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๓

นางสาวมนัสวรรณ แคนอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๔

นางสาวรินรดา เงินสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๕

นางสาวสุภาดา ปราณีตพลกรัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๖

นางสาวณัฐชยา กุพาพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๗

เด็กหญิงพรรณนิกา ยีจอหอ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๘

นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๘๙

นางสาวชุติมา มหาดไทย
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๐

เด็กหญิงณัฏฐนิช สุมินทนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๑

นางสาวธัญรดา ภักดีแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๒

นางสาวเบญจมาศ ประทุมฝาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๓

นางสาวพลอยไพลิน ระภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๔

นางสาวมัณฑนา มีศิลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๕

เด็กหญิงวนิดา กุดหินนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๖

นางสาวศศินา ชาวสวน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๗

เด็กชายปฏิพัฒน์ คลองกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๘

นายภาณุพงศ์ สุนทรรส
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๘๙๙

นายสุรสิทธิ

์

ใจเหมือย
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๐

นายจิรานุวัฒน์ ปะระทัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๑

นายอนุชิต รัตนวิชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๒

นายชัยวัฒน์ เวชสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๓

เด็กชายชนะพงศ์ อินทร์เอียม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๔

นายอนุชา ทองดีนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลัดกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๖

นางสาวเบญญาภา ภูริธร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๗

เด็กหญิงอติพร ขวัญค้างพลู
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๘

นางสาวภัทรวดี ดีพลกรัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๐๙

นางสาวศศิธร แลบัว
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๐

นางสาวศิรินภา ประสิทธินอก

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๑

นางสาวอินธิรา เลือมใส

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๒

นางสาวกรรณิการ์ ถินกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๓

นางสาวนภาพร แคนอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๔

นางสาวพลอยไพลิน ไกรสีห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๕

นายธนโชติ ชาติขยัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๖

เด็กชายพงศธร หวันลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๗

นายวิศวะ อาจสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๘

นายปกรณ์ ขอย้ายกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๑๙

นายพงศธร จามพฤกษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๐

นางสาวจิระนันท์ อ่อนนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๑

นางสาวสุนิตา บุญมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๒

นางสาวธิดามาศ ศรีนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๓

นางสาวสุดารัตน์ คงมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๔

นางสาวสุภาวิณี กุนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๕

เด็กหญิงกฤติยานี ศรีนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๖

นางสาวธัญญา แก้วลอดหล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๗

นางสาวปยะดา กลีบสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๘

เด็กหญิงรัตนวรรณ หวังฝากกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๒๙

นางสาวอนุสรา เฉือยโนรี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๐

เด็กหญิงอมลวรรณ เพ็งลองตอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๑

นางสาวจุฑามณี วิหาระธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๒

นางสาวขวัญฤดี คงนุรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๓

นางสาวกนกวรรณ แช่กลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๔

นางสาวกัญติญา ชุ่มสีดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๕

นางสาวนัฏฐณิชา ชืนนอก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๖

เด็กหญิงทัดดาว ชอบบัว
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๗

นางสาวประภัทศิริ ประจันทะศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๘

เด็กหญิงน้องฟาน อัจฉราวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๓๙

เด็กหญิงนิฐินันท์ แก้ววิเชียร
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๐

เด็กหญิงมุกดารัตน์ กลันค้างพลู

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๑

นางสาววิรวรรณ อ่อนมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๒

เด็กหญิงจุฑามาส ทศพรภูวนาท
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๓

นางสาวปรียารัตน์ ปองสนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๔

เด็กหญิงอรพิมล ศรีโนนสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๕

เด็กชายธีรภัทร์ สมุทรกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๖

นายปญญา พันธ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๗

นายพีรภัทร์ ลาภสมบูรณ์ยิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๘

นายธเนศ บำรุงนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๔๙

นายชาญณรงค์ อทจา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๐

เด็กชายฐานันดร อินทร์ภิรมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๑

เด็กชายไตรทศ ทวยตรง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๒

เด็กชายธนากร เฉือยกลาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๓

นายธีรภัทร ร่วมรส
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๔

นายพรรษวุฑฒิ แก้วฟงกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๕

นายอภิรักษ์ ชูรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๖

นางสาวสุทธิดา เบียกลาง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๗

นางสาวนิรัตน์ กกนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๘

นางสาวอริยาพร ขอใบกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๕๙

นางสาวอารียา เพ็ชรนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๐

นางสาวกัญญาณัฐ ประจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๑

นางสาวกานดา วังกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ แลบัว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๓

นางสาวปริยานุช ลอแท
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๔

นางสาวปทมพร หมายตามกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๕

เด็กหญิงพลอย ชุ่มสีดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๖

นางสาววิลาวัณย์ ชาญนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๗

นางสาววิไลวรรณ หมันการ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๘

นายอนุกูล มุ่งพูนกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๖๙

นายอาทิตย์ แปะกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๐

นายณัฐชนน จรกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๑

นายปยะวัฒน์ สมัยกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๒

นายเจษฎา คารมกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๓

นายพีรพล เนียมเครือ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๔

นายภานุพงศ์ อีสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๕

นางสาวพัชราภา กิงค้างพลู

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๖

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ หมืนหาญชนะ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๗

นางสาวฐิติมา ผายพิมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๘

นางสาวกรรณิการ์ อินทร์จำนงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๗๙

นางสาวพัชรี หนึงชนะ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๐

นางสาวมัทนาวดี พิมพ์กลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๑

นางสาวศศิธร ทองกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๒

นางสาวสุวรรณรี คำมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๓

นายปารเมศ โมทองศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๔

เด็กชายธีรเมธ อมรชัยพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๕

นางสาววริศรา วิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๖

นางสาวพัทธ์ศรีมา ต่อโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๗

นางสาวลลิตวดี ดอกพิกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๘

เด็กหญิงนิภาพรรณ ดวงพิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลากลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๐

เด็กหญิงพิชชากร สืบศาลาสินธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๑

นางสาวศิริลักษณ์ เนตฝาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๒

นางสาวสโรชา กิงค้างพลู

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๓

นางสาวดวงกมล คล่องดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๔

เด็กหญิงสุวจี พึงพรหม
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๕

นางสาวพรรณทิภา หินนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๖

นางสาวภานุมาศ ราชสมัคร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๗

นางสาวมลฤดี โชตินอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๘

นางสาววราพร บัวโรย
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๘๙๙๙

นางสาวสมฤดี หักทะเล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๐

นางสาวกัญญารักษ์ ชะไม่กลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๑

นางสาวกิดาการ แซ่ลิม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๒

นางสาวดวงกมล ทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๓

เด็กหญิงนราวดี รัตนวิชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๔

เด็กหญิงมาริณี เยข้อ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๕

นางสาวธีราพร บุญมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ การบรรจง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๗
นางสาววรรณดารัตน์ ประจักษ์ตา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๘

นางสาววราวรรณ อุทัยศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๐๙

นางสาววิไลวรรณ นามพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๐

นางสาวสาวิตรี โปร่งสันเทียะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๑

นางสาวนิตยา ชดจะโปะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๒

นางสาวกมลวรรณ สอนมัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๓

นางสาวจุฑามาศ
จันทร์สวัสดิโคกสูง

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๔

นางสาวจุฑามาศ เถระปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๕

นางสาวจุรีรัตน์ ใจทน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๖

นางสาวปารีณา โชตินอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๗

นางสาวณภัทร เติมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๘

นางสาวณัฐฐินันท์ สนิทพันธ์วงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๑๙

นางสาวณัฐภัทร เติมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๐

นางสาวนพวรรณ ประกอบธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๑

นางสาวปทุมวดี บาตรโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๒

นางสาวปญญาพร เจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๓

นายภัทรพล บัวทุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๔

นายจารุวิทย์ หิงสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๕

นายสิทธิพงษ์ เผยโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๖

นายเอกพันธ์ รักษาภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๗

นายชัยวัฒน์ ศรีนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๘

นายพัฒนชัย ไขคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๒๙

นายศุภกฤต เกียรติกนก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๐

นายสหฤทธิ

์

โจทจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๑

นางสาวธันยา ฉิมกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๒

นางสาวปรียาภรณ์ ปนกระจาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๓

นางสาวปานรวี ชืนนอก

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๔

นางสาวภควดี ทองสุขนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๕

นางสาวเปรมประภา กระจายกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๖

นางสาวอุษณีย์ ชัยชนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๗

นางสาวชาลีมา ศรีการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๘

นางสาวนวพร ชืนนอก

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๓๙

นางสาวภัทราวดี ปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๐

นางสาวขัวญใจ โกกะพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๑

นางสาวศิริพร รักษากุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๒

นางสาวหัทยา ส่องแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๓

นางสาวนภัสสร จันจอหอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๔

นางสาวนฤมล ชำนินอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๕

นางสาวมณีรัตน์ พุดลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๖

นางสาวศรัญญา ท้าวนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๗

นางสาวสุมัณฑนันต์ ตากิมนอก

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๘

นางสาวอังควิภา การบรรจง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๔๙

นางสาวกิงแก้ว

่

แต้กลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๐

นางสาวนิรมล พุดลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๑

นางสาวศศิกานต์ หวังแนบกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๒

นางสาวศศิธร ชืนครุฑ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ กลมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๔

เด็กชายศักดิณรงค์

์

จงอ่อนกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๕

นายเจษฎา ลืนกลาง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๖

เด็กชายธนากร พงษ์เพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๗

นายธีรเจต แซะจอหอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๘

นายพันธการณ์ ไชยมาตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๕๙

นายภาราดร ปราบนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๐

เด็กชายจิรโชติ สง่ากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๑

นายชยธวัช ท้าวนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๒

นายบัณฑิตพงษ์ สิงหพีระกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๓

นายธีรพงศ์ โสภากุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๔

เด็กชายปติพงษ์ ทวีกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๕

นายภานุพงศ์ หอมวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๖

เด็กชายอนุรักษ์ อาภรศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๗

นายเอกภพ จงคลาดกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๘

เด็กชายชลวัฒน์ หินนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๖๙

นายศักดิดา

์

การบรรจง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๐

นายนราทิพย์ เอียงจันทึก

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๑

เด็กชายพงศธร โชตินอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๒

นางสาวสุดารัตน์ จันทศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๓

เด็กหญิงสุมาลี คำขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๔

นางสาวขวัญฤทัย ในริกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๑ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๕

นายนฤพนธิ

์

ดอนเหนือ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๖

นายธีรวัฒน์ เสียดกำปง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๗

นายสิทธิโชค มุ่งพิงกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๘

นายเมธาสิทธิ

์

คนสนิท
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๗๙

นายพงษ์ฐกร อักษรกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๐

นายชัชวาลย์ ปองสนาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๑

นายอมรเทพ ยิงนอก

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๒

นายจิรวัฒน์ ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๓

นายธนภูมิ ชาญนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๔

นายนิธิพัฒน์ ตูมกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๕

นายวิศรุติ ปานนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๖

นายชานนท์ ปตตาทานัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๗

นายณัฐดนัย วิเศษวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๘

นายธนาวัฒน์ แพงมาลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๘๙

นายภานุพงศ์ พลกรัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๐

นายสิทธินนท์ ขอฟุงกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๑

นายชนสิษฎ์ เอกจันทึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๒

นายเกียรติศักดิ

์

สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๓

นายนพชัย ชาญนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๔

นายวรายุทธ นิลพลกรัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๕

นายอธิคม มุดทะเล
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๖

นายธีรวัฒน์ จรมังนอก

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๗

นายฐิติพงศ์ ศรีวีรพงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๘

นางสาวมีนา มูลจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๐๙๙

นางสาวกรกช ปราณีตพลกรัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๐

นางสาวกฤติยา เพียนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๑

นางสาวณัฐณิชา ร้อยลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๒

เด็กหญิงพรรณิษา ศรีสัตยานุกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๓

นางสาวพิมพ์รภัทร พงศ์สุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๔

นางสาวสุทธิดา ศรีหร่าย
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๕

นางสาวสุวพัชร คำมะปะนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๖

นางสาวอรทัย เพ็งกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๗

นางสาวพัชรินธร เหลืองสุภาพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๘

นางสาวเกศยามนต์ บุตรชานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๐๙

นางสาวพลอยพิม พรสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๒ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๐

นางสาววราภรณ์ ชัยสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๑

นางสาวฐิตารีย์ ฉัตรวงศ์วาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๒

นางสาวรัตน์ชนก ชินนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๓

นายณัฐวิทย์ ชอบบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๔

นายวรางกูร แก้วพิมพ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๕

นางสาวณัฐฌณัญญา ข้องนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๖

นางสาวนันท์ฐิตา บวรวัขรภิรมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๗

นางสาวณัชชา บรรจงกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๘

นางสาวอริสา ขามโนนวัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๑๙

นางสาวสุวนันท์ ดาวโคกสูง
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๐

นางสาวกฤษฎาพร พิมพ์กลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๑

นางสาวสาวิตรี กุลสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๒

นางสาวกัลย์สุดา มินาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๓

นางสาวชลิดา ตากิมนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๔

นางสาวประภัสสร จีนกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๕

นางสาวศศิธร ภักดีแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๖

นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๗

นางสาวสุกัญญา นาคโทน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๘

นางสาวจิราภา แคสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๒๙

นางสาวพนิดา ธูปขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๐

นางสาวกมลทิพย์ พงศ์เลิศวรกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๑

นางสาวฐิติมา จงสง่ากลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๒

นางสาวนิติยา เทพเกาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๓

นางสาววริสรา ตราเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๔

นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๕

นางสาวอรอนงค์ ทองดีนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๖

นางสาวมัตทิตา แสวงนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๗

นางสาวมุทิตา แสวงนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๘

นางสาวอุมาพร ภักดีนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๓๙

นายจตุรงค์ อักวะรัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๐

นายปฏิพัทธ์ สุขศรีพะเนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๑

นายจักริน ศลาประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๒

นายนวพล ชดกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๓

นายชานน สืบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๔

นายภาณุพงศ์ พัชรมุสิก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๕

นายวีรศักดิ

์

อ่อนนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๖

นายวีรนันท์ มีนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๗

นายวีระศักดิ

์

แก้วระหัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๘

นายปรัชญา คำกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๔๙

นายสฎา ปแหล่
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๐

นายธฤต พุ่มพันธ์วงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๑

นางสาวปฏิภาณ หวังคละกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๒

นางสาวฐาปนี ขวัญค้างพลู
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๓

นางสาวเกศินี ปราชญ์มนตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๔

นางสาวรุ่งทิวา ดอกบัวผัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๕

นางสาววัชราภรณ์ คำสอน
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๖

นางสาววิไลพร สุราฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๗

นางสาวอรณิช พรมนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๘

นางสาวณิชารีย์ สมุทรกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๕๙

นางสาวณัฐริกา แสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๐

นางสาวยุพาพิน นาคนาคา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๑

นางสาวสุภารัตน์ ชูหมืนไวย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๒

นางสาวรัชนีย์ ตะโพวิญู
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๓

นางสาวรุ่งอรุณ วังสาไหว้
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๔

นางสาวพิชชาพร เกตุรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๕

นายอัมฤทธิ

์

คำพันธุ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๖

นายอรรณพ คำกำพุฒ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๗

นายภควัต เกยสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๘

นายเอนกพงศ์ สร้อยโคกสูง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๖๙

นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๐

นายชัชวาลย์ ปนกระจาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๑

นายภาสกร โค้งนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๒

นายอภิวัฒน์ อาชุมไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๓

นายพิทักษ์ ทวยสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๔

นายพิชัย เกียงมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๕

นางสาวปทมาวดี กรินสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๖

นางสาวคณิษฐา พลแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๗

นางสาวปวีณา ชานอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๘

นางสาวภักดีพร ดังใหม่
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๗๙

นางสาววิลาสินี พิมพ์ใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๐

นางสาวสราลักษณ์ ปกเขตานัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๑

นางสาวอรพิม ชานอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๒

นางสาวปริยฉัตร คิดรอบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๓

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๔

นางสาวฐิติมา แสงเนียม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๕

นางสาวทิตฐิตา จารุบริสุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๖

นางสาวสุกัลยา เก่งนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๗

นางสาวเสาวภา กิงนอก

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๘

นางสาวอนุชิตา สิกำปง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๘๙

นางสาวธันยพร จานเหนือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๐

นางสาวปพิชญา จงคูณกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๑

นางสาวกาญจนา มะปราง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๒

นางสาวศิริรัตน์ ขอแรงกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๓

นางสาวอนงค์นาถ ทองสุขนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๔

นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๕

นางสาวอนิศรา สง่ากลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๖

นางสาวอารียา ผิวสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๗

นางสาวพรพิมล คดพะเนาว์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๘

นายพฤหัส ขนายกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๑๙๙

นายอนุวัฒน์ เปามะโน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๐

นายจักรพงศ์ ดอกพิกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๑

นายณัฐวุฒิ คนดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๒

นายพุฒิพงศ์ ข้องนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๓

นายภคพงษ์ ประถมพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๔

นายพิชิต ม่วงเมืองแสน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๕

นายเจษฎาพงษ์ ขอพ่วงกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๖

นางสาวธิดารัตน์ ห่วงยวนกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๗

นางสาวธิดารัตน์ อาชะนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๘

นางสาววนิดา กองไตรรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๐๙

นางสาววนิดา ชอบสระกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๐

นางสาววิภาพร ทุยกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๑

นางสาวศรีสมร คูณแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๒

นางสาวสุนิตา ขุนวิเศษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๓

นางสาวมัทมา จิตจวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๔

นางสาวสุรีรักษ์ แพเกาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๕ / ๙๑๗
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นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๕

นางสาววรรณวิสา ศรีนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๖

นางสาวอัจฉริยา อินทรจินดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๗

นางสาวมนัสวี อยู่เย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๘

นางสาวศุภธิดา จงน้อมกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๑๙

นางสาวภัทรสุดา สงนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๐

นางสาวอมรวรรณ ศาลาแดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๑

นางสาววรวลัญช์ บรรหาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๒

นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๓

นายพัชรพล ลืนกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๔

นายอนุวัฒน์ เปรมปรีชา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๕

นายชัยรัตน์ มมขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๖

นายธนวัฒน์ นนท์นอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๗

นายยงยุทธ ขยันกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๘

นายญาณกร สงนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๒๙

นายอภิลักษณ์ ธรรมพัฒนศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๐

นายโชติพงศ์ ชาญนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๑

นางสาวจุฬารัตน์ ทองยอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๒

นางสาวนันทนา ปานนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๓

นางสาวสุกัญญา รุ่งแสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๔

นางสาวอริษา พืมขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๕

นางสาวสุพรรษา รักษาภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๖

นางสาวระพีพรรณ ผายกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๗

นางสาวพัชราพร ขอใบกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๘

นางสาวอารีรัตย์ ขอกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๓๙

นางสาวนุชนาถ พิศนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๐

นางสาวปวีณา จงรวมกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๑

นางสาววรรณภา นนทะศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๒

นางสาวกชามาส อินทร์จอหอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๓

นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๔

นางสาวศรัญยา ขอฟุงกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๕

นางสาวอรพรรณ อาจเอือม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๖

นายกฤษฎา ปญญา
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๗

นายเกียรติศักดิ

์

ชินนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๘

นายชนะชัย จงผ่อนกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๔๙

นายฐานปพงค์ ชมมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๐

นายธวัชชัย กุดหินนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๑

นายหลักเขต หวังเย็นกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๒

นายอดิศักดิ

์

เทศนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๓

นายกิติศักดิ

์

บุตรพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๔

นายจิรโชติ นิชาญกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๕

นายณัฐวุฒิ มุ่งเขืองกลาง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๖

นายศักดิดา

์

ไชยหานิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๗

นายปฏิภาณ เพ็ชรนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๘

นายขจรศักดิ

์

พรมนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๕๙

นายณรงค์ชัย ดอนอีง้อง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๐

นางสาววรินศร สันโดษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๑

นางสาวสมฤทัย แพงแปะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๒

นางสาวจุรีพร บำรุงกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๓

นางสาวณัฐนรี เจียมเกาะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๔

นางสาวพรนิภา ประเสริฐสังข์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๕

นางสาวมินตรา ภักดีนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๖

นางสาวลัดดาวัลย์ ฉิมพาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๗

นางสาวอลิชา สมสาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๘

นางสาวนัทชนก เชิดกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๖๙

นางสาวอุไรวรรณ สุภี
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๐

นางสาวนิตยา ชาญนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๑

นางสาวสุกัญญา รอดพฤกษ์ภูมิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๒

นางสาวจิรประภา เอียงกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๓

นางสาวศิริลักษณ์ จงปลูกกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๔

นายชฎายุ จันประเทือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๕

นายวรวุฒิ สร้างนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๖

นายวรากร คำโคตรสูณย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๗

นายภาณุวัฒน์ สีหาบุตโต
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๘

นางสาวกัญญารัตน์ นันต๊ะภาพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๗๙

นางสาวณัฐพร รัตนวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๐

นางสาววรรณศิริ สายขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๑

นางสาวกุสุมา รัตนอุทัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๒

นางสาวปยาภรณ์ พิมพ์กลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๓

นางสาวกมลวรรณ คิดรอบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๔

นางสาวสุนิตา หวังคุ้มกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๕

นางสาวญาใจ จูกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๖

นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๗

นางสาวสิริวิมล ลาดนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๘

นางสาวศรัณย์พร ปงกองแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๘๙

นายพงษ์สิทธิ

์

เครือบนอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๐

นายพิเชฐ ถุงพุดซา
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๑

นายวัชรพงษ์ เพริศแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๒

นายกธีรนันท์ ศรีสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๓

นายสาธร เอียมกาย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๔

นายณัฐกิตติ

์

ถึงทุ่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๕

นางสาวณัฐสุดา รืนกลาง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๖

นางสาวธนพร รุ่งฟา
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๗

นางสาวนาริน ขอร่วมกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๘

นางสาวประไพพิศ ขออ้อมกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๒๙๙

นางสาวมณฑา ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๐

นางสาววรัญญา นรินทร์นอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๑

นางสาวอารียา ภูมิแกดำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๒

นางสาวเพ็ญนภา บุญวิจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๓

นางสาวสุพรรณี ชนะกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๔

นางสาวรัชลิตา ชัยลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๕

นางสาวชาลิสา ปรีชานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๖

นางสาวทิติยา บุญกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๗

นางสาววัชราภรณ์ โคตะนนท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๘

นางสาวปนัดดา พูนประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๐๙

นางสาววรรษมล ศรีนาคา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๐

นางสาวสุภาวดี ดอนอีง่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๑

นายเอกพล ตูมนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๒

นายกฤตัชญ์ ขอกันกลาง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๓

นายกรวิชญ์ อินชำนาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๔

นายจักรพันธ์ จันสีดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๕

นายพัฒนพงษ์ สวรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๖

นายวรพล คงนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๗

นายวิทวัฒน์ ศรีเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๘

นายกษิดิศ เพียนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๑๙

นายกสินธ์ แสงจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๐

นายธีรภัทร มีศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๑

นายณัฐวัตร ลมสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๒

นายธนะดล พิมายกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๓

นายยิงศักดิ

่ ์

จันดากูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๔

นายรัฐพงศ์ สุขเกษม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๕

นายสมบัติ จุลเศรษฐี
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๖

นายรัชภาค พินิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๗

นายวุฒินันท์ ชาวสวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๘

นายชัยธวัช เกียงมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๒๙

นายพัฒนายุ มีโพธฺ์กลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๐

นายพิทักษ์พงษ์ คงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๑

นายสรวิศ ชาญนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๒

นายอัมรินทร์ ฉิมบุรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๓

นายเกียรติศักดิ

์

หิตกำปง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๔

นางสาวจริยา นรินนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๕

นางสาวจิตตินันท์ ลืนกลาง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๖

นางสาวชฏารัตน์ ศรีประสิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๗

นายภูวนาท ภาครฉิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๘

นายนายจารุวัฒน์ เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๓๙

นายบุณยกร ปาประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๐

นายพิษณุ เทียมกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๑

นายวันเฉลิม สายลือนาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๒

นายวิชัย ทุ่งสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๓

นายธีระภัทร
กาญจนวนาวิวัฒน์ ๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๔

นายทินวัฒน์ ชลศาลาสินธุ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๕

นายพีรพงษ์ คนสนิท
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๖

นายอัฐสนัย หินนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๗

นายธนพงษ์ ผิวสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๘

นายกษิดิศ บุตรแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๔๙

นายณัฐพงษ์ พุดหล่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๐

นายพิชิตพงษ์ ลองสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๑

นายเจษฏา จำปาศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๒

นายพชรพล พงษ์ศิริจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๓

นายอภิสิทธิ

์

จงท่องกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๔

นางสาวอินทิรา ตราพระสำโรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๕

นางสาวปาริฉัตร อุไรอำไพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๖

นางสาวปาริชาติ อุไรอำไพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๗

นางสาวกัญญารัตน์ คำนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๘

นางสาวชฎาศร สัมฤทธิวัชฌาลัย

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๕๙

นางสาวนัชชา
เหง้าพรหมมินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๐

นางสาวพิระดา จงอ้อมกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีชัยวาลย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๒

นางสาวอัญชิสา ศุภโชควิบูลย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๓

นางสาวณัฐชยา มงคล
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๔

นางสาวณัฐกานต์ โลหากาศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๕

นางสาวชญาดา บุญพิศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๖

นางสาวโชติมณี แสนทวีสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๗

นางสาวดวงสมร จันทร์สง่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๘

นางสาวธนาภรณ์ สมบุญนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๖๙

นางสาวชนัญธิดา หอมจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๐

นางสาวธัญญรัตน์ คำแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๑

นางสาวเบญญาภา ฤทธิบุรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๒

นางสาวปาลิตา เตียงกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๓

นางสาวศิลประภา แก้วขันตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๔

นางสาวสุนิตา อารมณ์เพียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๕

นางสาวอาทิตยา จันทร์นอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๖

นายณัฐดนัย ยาสุขแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๗

นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๘

นายไพสิฐ แก้วประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๗๙

นายณฐกร รวมครบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๐

นายธีรโชติ โปร่งสันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๑

นายวรพจน์ อ่อนนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๒

นางสาวชุติภา วรรณพฤติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๓

นางสาวนราวัลย์ นัคคัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๔

นางสาวนริศรา ชาญนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๕

นางสาวนลินี ปานนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๖

นางสาวปวีณา คาวกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๗

นางสาวโยทะกา มาสวนจิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๘

นางสาววริศรา ชืนนอก

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๘๙

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๐

นางสาวกวินทิพย์ คงคา
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๑

นางสาวจุฑามาศ มีศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๒

นางสาวอัฐศุมา สีเหลือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๓

นางสาวชลธิชา การปลูก
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๔

นางสาวดวงฤทัย ใจบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๕

นางสาวพรทิพย์ภา ราชตราชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๖

นางสาววรางคณา จินดาไพศาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๗

นางสาวธนัชชา เพียนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๘

นางสาวปยธิดา ชนยุทธ
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๓๙๙

นางสาวนุจรินทร์ เชียงเครือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๐

นายจักรกฤษ ฉายผุด
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๑

นายชัยรัตน์ ขุนบำรุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๒

นายชยุฒม์ สาระเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๓

นายกฤษฎา โอรสรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๔

นายนันทวัฒน์ การบรรจง
๑๐/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๕

นายวรวิชญ์ เพ็งกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๖

นายสหภาพ ทัดกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๗

นายสุรศักดิ

์

แคนสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๘

นางสาวพิมพ์วิภา สีนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๐๙

นางสาวพัชริดา คำคุลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๐

นางสาวนำฝน พฤษพฤก
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๑

นางสาวปนัดดา คิดขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๒

นางสาวพิมระพัฒน์ ครึมกลาง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๓

นางสาววราพร นรินทร์นอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๔

นางสาวศศิกันยา มรรครมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๕

นางสาวศุภากร โชคชมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๖

นางสาวสุภาภรณ์ ลินสุวรรณ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๗

นางสาววันวิสา รังสิโยภาส
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๘

นางสาวกมลวรรณ ภักดีแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๑๙

นางสาวภักดิศิริ

์

ร่วมรส
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๐

นางสาวพัชรี ศรีวิชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๑

นางสาววราพร เพียนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๒

นางสาวสุดารัตน์ เก่งนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๓

นางสาววรรณวิษา เสียดกำปง
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๔

นางสาวกาญจนา เจตนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๕

นางสาวจุรีย์มาศ คุณขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๖

นางสาวฐิติพร พลเสนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๗

นางสาวณัชมล กอเผือกกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๘

นางสาวนันทวรรณ การบรรจง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๒๙

นางสาวนิภาวรรณ์ ปอมกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๐

นางสาวรุ่งทิวา ทองกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๑

นางสาวรุ่งอรุณ พรมภิภักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๒

นางสาวศิริรัตน์ เลียวไพโรจน์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๓

นางสาวสิริลักษณ์ โชตินอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๔

นางสาวสาวิณี เบียดขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๕

นางสาวเสาวลักษณ์ กุลสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๖

นายชุติเทพ สารปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๗

นายอนุชิต เพ็ญสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๘

นางสาวณัฐชยา ใยดวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๓๙

นางสาวอัจฉรา จันทร์นอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๐

นางสาวกาญจนา ขอยวนกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๑

นางสาวชนัญธิดา ในวิกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๒

นางสาวมนัสชนก พงษ์สมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๓

นางสาวมาริสา กลันค้างพลู

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๔

นางสาวไอริณ จันทร์ดงยาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๕

นางสาวปาริฉัตร คมขำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๖

นางสาวยุพาวดี บุญน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๗

นางสาวชยาภรณ์ พร้อมกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๘

นางสาวเมธิดา รัตนทิพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๔๙

นางสาวรุ่งจิรา เขียวนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๐

นางสาวรุ่งนภา ทองคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๑

นางสาววิจิตรา วังกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๒

นางสาวสุนิตรา ศรีเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๓

นางสาวหยดเทียน เพ็ญพรสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๔

นางสาวอาธิตฎิญา แสนนังล้อม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๕

นายคณาวุฒิ เจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๖

นายสุรชาติ ชืนนอก

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๗

นายธนากร สามด่านจาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๘

นายศิวัช โชตินอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๕๙

นายสรศักดิ

์

ขอฟุงกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๒ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๐

นายอชิรวิทย์ ทันทะกัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๑

นายคณาธิป เจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๒

นายณัฐพล นาคนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๓

นายปาจไน จอหอนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๔

นายจิรภาส ดอกกระทุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๕

นายพายุ ภูมิแกดำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๖

นายวรวุฒิ ชัยสงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๗

นายวายุ เสนีนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๘

นางสาวนุสบา สมศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๖๙

นางสาวรุ่งนภา คารมกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๐

นางสาวลัดดา จุ้ยหมืนไวย์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๑

นางสาวศิริพร เฉลิมชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๒

นางสาวจุฑารัตน์ นากสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๓

นางสาวเกศรินทร์ ตูมกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๔

นางสาวจณิสตา พาดไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๕

นางสาวบังอร ศรีนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๖

นางสาวประติภา ฉิมพาลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๗

นางสาวพิยะดา เฉือยกลาง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๘

นางสาวพุทธรักษา โชตินอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๗๙

นางสาวรสสุคนธ์ ซำกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๐

นางสาวรัชนก ทุยกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๑

นางสาววรัญญา แก่นพุทรา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๒

นางสาวอาทิตยา สืบสาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๓

นายธุวานนท์ จงชิดกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๔

นายธนากร จงอ่อนกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๕

นายเดชา น้อยบัวทิพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๖

นายพัชรพงศ์ การบรรจง
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๗

นางสาวกรรณิกา แก้วใส
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๘

นางสาวขนิษฐา จีงูเหลือม
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๘๙

นางสาวชฎาพร เพียนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๐

นางสาวชุติมา ทองศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๑

นางสาวสุนทรี นนทะศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๒

นางสาวเสาวลักษณ์ โชตินอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๓

นางสาวอริยา จงคลาดกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๔

นางสาวจินดาพร ยิงนอก

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๕

นางสาวชุติมา ขอย้ายกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๖

นางสาวเบ็ญจพร วัฒนวิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๗

นางสาวภัครมัย คำประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๘

นางสาวภานุพร ขอจรกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๔๙๙

นางสาวศรัณย์พร เผยโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๐

นางสาวจุฑามาศ มีเค้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๑

นางสาวนฤมล ใจทน
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๒

นางสาวพิมพ์วรีย์ ด่านกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๓

นางสาวรุ่งนภา หวังหยิบกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๔

นางสาวสิริยากร พึงโพธิทอง

่ ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๕

นางสาวสุจิตรา มุ่งกรอกกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๖

นางสาวกนกวรรณ รักด่านกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๗

นายศุภณัฐ พิรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๘

นายสิทธิพงศ์ กึงสำโรง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๐๙

นายณัฐวัชร บัวสระ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๐

นายธีรวัฒน์ ใชยศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๑

นางสาวจินดารัตน์ ปลังกลาง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๒

นางสาวหทัยชนก ทองนาคอารักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๓

นางสาวอิสริยาดา หนูตอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๔

นางสาววิรวรรณ พิมพ์กลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๕

นางสาวชนัดดา กลางจอหอ
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๖

นางสาวทอประกาย พุทธายะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๗

นางสาวพนิดา ประดิษฐ์จา

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๘

นางสาวพรพิมพ์ ทองธาดากุลพล
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๑๙

นางสาวจุรีรัตน์ ขอฟุงกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๐

นางสาวสุธิตา หมายสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๑

นางสาวฌิชมณ จงท่องกลง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๒

นางสาวสุกัญญา นนทะศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๓

นางสาวอาภาภรณ์ แสนวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๔

นางสาวดวงดาว น้อยคำปน
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๕

นางสาววรรณสว่าง ประกอบแจ่ม
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๖

นางสาวสุพรรณี ตรวจนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๗

นางสาวสุพัตรา วังสาไหว้
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๘

นางสาวสุมิตตา โพธิสูงเนิน

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๒๙

นางสาวธัญญารัตน์ ไกลกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๐

นางสาวกัญญา เกงขุดทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๑

นางสาวจรินทร บุญพา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๒

นางสาวชุดาพร กิมฮวด
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๓

นางสาวปนัดดา ผิวทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๔

นางสาวสุกัญญา ยิงนอก

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๕

นางสาวไอลัดดา แก้วนาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๖

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๗

นายวรายุทธ ศิริชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๘

นายนพรุจ ประจงจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๓๙

นายจิรพนธ์ แก้วกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๐

นายชนะชัย มุ่งก่ายกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๑

นายธนศักดิ

์

เถาว์กลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๒

นายประเสริฐ เถาว์กลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๓

นายวัชรินทร์ พิมพ์ดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๔

นายณัฐพงษ์ ฝายกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๕

นายจิรวัฒน์ วีระกำแหง
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๖

นายเปรมอนันต์ โคตรชัยยา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๗

นายวงศ์ศฤษดิ

์

สิมหล่า
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๘

นายคัมภีรศักดิ

์

ทองนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๔๙

นายธนุ แคกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๐

นายยุทธพงษ์ ภายะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๑

นายฤทธิชัย จงพ่วงกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๒

นายศุภกิจ จันดาสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๓

นายสวิช ปลังกลาง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๔

นายอภิสิทธิ

์

ใจกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๕

นางสาวทัศนียา อาจสามารถ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๖

นางสาวรักชนก พิมพ์กลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๗

นางสาวสุวรรณี แก้วระวัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๘

นางสาวอรณิชา ชูจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๕๙

นางสาวดารารัตน์ ทองดำรงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๐

นางสาววิไลวรรณ์ โกมล
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๑

นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมฉิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๒

นางสาวพัชนิภา ถำพุดซา
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๓

นางสาวจุฑารัตน์ เหมาะกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๔

นางสาวปญญารัตน์ ดีสวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๕

นางสาวพิมผกา ลำไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๖

นายวีระพงษ์ พิรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๗

นางสาวธัญพร หมันนอก

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๘

นางสาววรนุช ไว้สันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๖๙

นางสาวกัญญารัตน์ เพชรเทียม
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๐

นางสาวจิรนันท์ มูลนิคม
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๑

นางสาวประกายดาว เกิดชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๒

นางสาวพัณณิตา ผ่านพลู
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๓

นางสาววียะดา ชาญนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๔

นางสาวศุภนิดา คำดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๕

นายปริญญา การะพันธ์นิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๖

นายอนุรักษ์ ประจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๗

นายเจนณรงค์ ศรีปตถา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๘

นายต่อลาภ โรจนพานิชย์กิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๗๙

นายพิทักษ์ นาคดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๐

นายรพีพัฒน์ ประจิมนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๑

นายองอาจ ไกรสีห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๒

นายอรรถชัย ยิงนอก

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๓

นางสาวสายฝน ชัยพิบูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๔

นางสาวสุพรรษา ประเสริฐศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๕

นางสาวกัญญาณี บุญสิทธิศักดิ

์ ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๖

นางสาวกานดารัตน์ บาเปย
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๗

นางสาวนฤมล วงษ์สีดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๘

นางสาวนาริน นรินทร์นอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๘๙

นายนพนนท์ ตลาดกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๐

นายกฤษฎา เกิดโมลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๑

นายณรงค์ชัย ขอร่วมกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๒

นายณัฐวุฒิ ไก่แก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๓

นายทวีศักดิ

์

โสมะมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๔

นายธนกร เปยมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๕

นายธีรนัย กล้าหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๖

นายธนายุทธ นิลกรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๗

นายธิติวุฒิ น้อยธิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๘

นายสหรัถ ชูแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๕๙๙

นายสิทธิกร บุญวิจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๐

นายอนุรักษ์ ยิมมะเริง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๑

นายจิราวุฒิ โกวฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๒

นายชนะเลิศ นามกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๓

นายไชยา เทพเกาะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๔

นายณัฐพล ห่อไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๕

นายพร้อมพงษ์ ศรีนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๖

นายสงกรานต์ นวลยานัส
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๗

นายสถาพร อักษร
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๘

นายพงศธร คำไสแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๐๙

นายจิรยุทธ์ สีนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๐

นายนฤนาถ ไกรสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๑

นายอภิสิทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๒

นายทีปกร ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๓

นายปญญาวุฒิ จันทร์นอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๔

นายเชิดชัย ครึมกลาง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๕

นายธนวัฒน์ กลีบกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๖

นายณัฐภูมิ บึกสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๗

นายบุญตวง จันดาวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๘

นายชาติตระการ วันทา
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๑๙

นายฐานันดร ติยะกุลพานิช
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๐

นายธนาเทพ ขออยู่กลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๑

นายนิคม ศรีมุงคุณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๒

นายพัชรพงษ์ พรมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๓

นายไพสิฐ ศิริรวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๔

นายมารุต มิตตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๕

นายส่งศักดิ

์

กกนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๖

นายพงศกร มะปะโม
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๗

นายสรวงศ์ พ่วงสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๘

นายกฤษตเมธ รัตนจรัสโรจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชอบสระกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๐

เด็กหญิงนิชนันท์ เทียนยุทธ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๑

เด็กหญิงมัลลิกา โสภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๒

เด็กหญิงอรสา มะนาวนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ประจง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๔

นายอนุรักษ์ มีศิลป

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๕

นางสุเนตร ชืนนอก

่

๒๑/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๖

นางสาวณิชาภัทร ปาปะโพธิ

์

๒๒/๔/๒๕๒๗
โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ผงสุข
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทร์ชนะแสง
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ ทองพิมาย ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๐

เด็กหญิงศรันย์พร จันทร์เรือง
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๑

เด็กหญิงอรัญญา ฉิมเดช ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ขอมีกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๓

เด็กชายศตวรรษ ชำนาญกลาง
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มงคล
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๕

เด็กชายอภิชัย ไกยสวน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๖

เด็กชายชนะพงส์ โชตินอก
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๗

เด็กชายไพโรจน์ แกมศรี
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๘

เด็กชายอัมรินทร์ บุญภักดี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๔๙

เด็กชายพิชิต ใจชอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ พลชม
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๑

เด็กชายธนโชติ ศรีภักดี ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๒

เด็กชายวันพิชิต ด้วงไพล
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๓

เด็กหญิงจิณห์วรา หิงสันเทียะ
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๔

เด็กหญิงจิราภา แสงจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๕

เด็กหญิงรุ้งนพา นนท์นอก ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๖

เด็กหญิงอมลวรรณ พลดอน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๗

เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ ด่านนอก
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ เซ่นพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๕๙

เด็กหญิงนภสร รัตนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๐

เด็กหญิงรัตนามณี ศรีนอก
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๑

เด็กชายณัฐพร สินโพธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๒

เด็กชายทวนธน ชาญนอก ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๓

เด็กชายนฤพนธ์ ละมุลนอก
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๔

เด็กชายปริญญา มงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ พานิชนอก
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๖

เด็กชายพงศ์ธร แถมเจริญ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปะริวันตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๘

เด็กชายเมธา แสนสุข
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๖๙

เด็กชายวชิระ คำชัย ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๘ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๐

เด็กชายวิศิษฏ์ ฉัตรวงศ์วาน
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ การบรรจง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล โชตินอก ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๓

เด็กชายสหรัฐ เจิมปรุ
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๔

เด็กชายเกษม ทิมี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แผงมณี
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ มุ้งลวยกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๗

เด็กหญิงเนธิกานต์ ขอเพิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๘

เด็กหญิงบุญญิสา แก้วแดง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๗๙

เด็กหญิงพันธิตรา คิง
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๐

เด็กหญิงภัทรมน แนบพลกรัง
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๑

เด็กหญิงศกาวรัตน์ มุ่งอุ่นกลาง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๒

เด็กหญิงสุชาวดี หวังคุ้มกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๓

เด็กหญิงสกาวใจ อูปแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ละมุนนอก ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๕

เด็กหญิงอัจฉรา ปะโภชนัง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๖

เด็กหญิงพัชรพร ลาดนอก
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อาจสามารถ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ดวงอิน
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ลอแท
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๐

เด็กชายเศกสรรค์ ตากิมนอก

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๑

เด็กหญิงธารารัตน์ นิตย์กระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๒
เด็กหญิงประทุมวรรณ

อักษรกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๓

เด็กชายนรชน ม่วงงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๔

เด็กหญิงฐาวรศิริ สมุห์กลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๕

เด็กหญิงวิลัตติกา สอดกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๖

เด็กชายณัฐกรีน สินสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วกำเนิด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๘

เด็กหญิงณัชญา ถานอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๖๙๙

เด็กหญิงวรัญญญา สวัสดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๐

เด็กหญิงวันนิสา อ่าวสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๑

เด็กหญิงอริสรา มวลชัยภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๒

นายสมุทร หมันกิจ

่

๐๕/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๓

นายปรีชา ถำกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๔

นายจรูญ โกจินอก
๐๓/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๕

นายวรเวทย์ แปนนอก
๒๖/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๖

นายมนตรี หมืนรัตน์

่

๓๐/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๗

นางสาวรังสิยา สร้อยกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๘

นางสาววันเพ็ญ ขยันกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๐๙

เด็กชายนรากร เลขกระโทก
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๐

เด็กชายธนิสร นนยะโส
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา พากเพียร
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๒

เด็กหญิงศุภัทรา สนิทกลาง
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๓

เด็กหญิงจารุนันท์ ทรงศรีจันทร์
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หลอดเพ็ชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา วงษา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๖

เด็กชายวัฒนา อินรุณ
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๗

เด็กชายณัฐฐินันท์ พรมศาสตร์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๘

เด็กชายชนุตร์ รุ่งสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๑๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ สงนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ สร้างนอก
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๑

เด็กชายธีรพัตร์ ช้างงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๒

เด็กหญิงกานต์สิรี ศิริอาจ ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๓

เด็กหญิงวรรณนิภา คล้ากลาง
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ขอบใจกลาง
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๕

เด็กชายภูวนาท เซียงนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา ปนโก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ธงสันเทียะ

๊

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๘

เด็กหญิงมริษา พรมจันทึก
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๒๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทร์นอก ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา หักหาญ
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ดีไพร
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๒

เด็กชายคณิต เซียงนอก ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๓

เด็กชายณรงค์กร พุฒนอก
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๔

เด็กชายธนดล ภักดีนอก
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ สูงดี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๖

เด็กชายรัชตะ ดอนประดู่ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๗

เด็กชายเริงฤทธิ

์

แจ้งจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๘

เด็กชายสุริยา วนากลาง
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๓๙

เด็กหญิงจิรวรรธ เพ็ชรอำไพ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๐

เด็กหญิงธัญชนก รัตนวิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนวิชัย
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๒

เด็กหญิงปยะภรณ์ อินทร์นอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนวิชัย
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๔

เด็กหญิงลลิตา เขาโคกกรวด
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๕

เด็กชายกฤษฎา บวกกลาง
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๖

เด็กชายขวัญชัย ปานกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๗

เด็กชายฉัตรมงคล แปนกลาง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๘

เด็กชายชัชวาล ชาญสูงเนิน
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๔๙

เด็กชายพสิษฐ์ ไม้โคกสูง
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๐

เด็กชายพิเชฐพงศ์ กาหวาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๑

เด็กชายภูธน ดีดพิมาย ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๒

เด็กชายเมธี รัตนวิชัย
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ วังขัน
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๔

เด็กชายอติวิชญ์ วรากลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ หาญศึก
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ เชียรโคกกรวด
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๗

เด็กหญิงกมลชนก ปนโก
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๘

เด็กหญิงจันทิวา บัวกลาง ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เพ็ชรอำไพ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนถม
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๑

เด็กหญิงธันยชนก ทิพย์กุมาร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๒

เด็กหญิงนาฏศิลป คงนอก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๓

เด็กหญิงภิจิตตรา ปานกลาง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๔

เด็กหญิงมนฤทัย หมอยา
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๕

เด็กหญิงศิรินทร์ทรา รอดด่านกลาง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๖

เด็กหญิงสุธิตา ไม้ทอง
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๗

เด็กหญิงสุนิสา แก้วสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๘

เด็กหญิงอรทัย คนยัง

้

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๖๙

เด็กหญิงชยุดา เหลาวงษ์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๐

นางสุภารัตน์ อยู่ชาติประเสริฐ ๕/๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๑

เด็กชายทอตะวัน จ่ายจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๒

เด็กหญิงวรนุช ธรรมดา
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ หมอยา
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๔

เด็กชายกฤษฎา เปอร์ทอง
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๕

เด็กหญิงเปมิกา หนูนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๖

เด็กหญิงดวงทิพย์ ธรรมดา ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๗

เด็กหญิงรพีพรรณ ฝมืสาร
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๘

เด็กชายสิทธิชัย เกยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๗๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ รักใคร่กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๐

เด็กชายปยะราช ทองดีนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๑

เด็กชายอภิชาต บุบพชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฉอ้อนกลาง
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๓

เด็กหญิงภาวิณีย์ บุญบันดล
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๔

เด็กหญิงธัญญาพร ชัญถาวร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๕

เด็กหญิงจุฬามณี หมายเทียมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๖

เด็กหญิงวัลภา ปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๗

เด็กหญิงสุรัสวดี โภคาเทพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๘

เด็กหญิงพรพรรณ ณรงค์นอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทวยมีฤทธิ

์

๒๕/๒๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๐

เด็กหญิงพิชญากร รวมพลพรมราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๑

เด็กหญิงประพัสสร เกยกลาง
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๒

เด็กหญิงชรินดา แก้วระวัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๓

เด็กหญิงอรปรียา พุทธณะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๔

เด็กชายณชพล แตงกูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๕

เด็กชายนพดล ณรงค์นอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มุ่งเอือมกลาง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๗

เด็กชายวงศกร โพโทเดิม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๘

เด็กชายพีรภัทร มูลศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๗๙๙

เด็กชายวุฒิชัย เด่นกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๐

เด็กหญิงสุพัตชา ทะเลดอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๑

เด็กหญิงวิชุดา ศิลปประกอบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๒

เด็กชายวิทยา กมลกลาง
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน พิพวนนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๔

เด็กชายกฤษกร พิศนอก
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๕

เด็กชายสิทธิชัย สมดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๖

เด็กชายเพ็ญเพชร เพชรนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๗

เด็กชายกันตพงศ์ วรสีหะ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ ประจิมนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๐๙

เด็กชายเมธานันท์ ปาคำสี
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๐

เด็กชายสิรภพ ดุ้งกลาง
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๑

เด็กหญิงพรพิมล อรุนันท์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เชือมกลาง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๓

เด็กชายภูริภัทร ครุฑธา
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ใสชาติ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๕

เด็กชายอัครวินท์ เยอสูงเนิน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๖

เด็กหญิงแสงสุรีย์ บานศิริ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๗

เด็กหญิงสมิตานัน การะเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระกำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ระกำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๐

เด็กชายธีฬุตม์ แก้วกัลยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ข้อโนนแดง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๒

เด็กชายมนต์ชัย ดุ้งกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๓

เด็กหญิงพรรณวดี แปลกสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๔

เด็กหญิงพรรนิภา แปลกสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๕

นางสาวกนกภรณ์ เครืองจันทร์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๖

นายกิตติพงษ์ การถาง
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๗

นายจักรกฤษณ์ ทวนมะเริง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๘

นางสาวจันทกานต์ ทินกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๒๙

นางสาวจิราพร โพธิรินทร์

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๐

นายชูเกียรติ ริดระสระ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๑

นายณพนรรจ์ คลังไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๒

นางสาวดารินทร์ เหล็งรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๓

นางสาวธณัฐฌา อินกิง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๔

นายธนัท อิมอ่วม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๕

นายธนายุทธ สร้อยสะกาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๖

นางสาวธิติมา กล้าหาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๗

นายธีรพงศ์ เขียนพลกรัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๘

นางสาวนิราวรรณ รัดทำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๓๙

นางสาวปาริชาติ บุญทูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๐

นายพงษ์พิชญ์ ลิมดี

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๑

นายพันธุ์พิพัฒน์ หนพิมาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๒

นางสาวพาขวัญ จำปกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๓

นางสาวรัตนา เรืองมะเริง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๔

นางสาวรัตนา โปรยเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๕

นายศุภวิชญ์ หวังคู่กลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๖

นางสาวสุกัญญา พลานา
๑๖/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๗

นางสาวสุนิสา เงือนกลาง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๘

นายอนันต์ บรมสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๔๙

นางสาวอารียา สดมะเริง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๐

นางสาวเพชรนำผึง

้

ประจิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๑

นายเศกสรรค์ ยันพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๒

นายจักรกฤษณ์ บุญกว้าง
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๓

นางสาวชลณิชา น้อยเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๔

นางสาวณัฐธิดา แสนทิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๕

นายบวรนันท์ ล่ามกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๖

นางสาวปาริชาติ พัตรสระน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๗

นางสาวปยะธิดา เซียงใช่

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๘

นายพงษ์กฤษณ์ แก่นสำโรง

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๕๙

นายพรเทพ อินทรแปลง
๒๕/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๐

นางสาวรุจิกาญจน์ วิหงส์พันธุ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๑

นางสาวรุ่งทิวา หัตถกรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๒

นางสาววัลลภา สวัสดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๓

นางสาวศุภกานต์ มณโมรา
๒๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๔

นางสาวสมฤทัย แคนมา
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๕

นายสุทธิศักดิ

์

เพียรเกาะ
๒๗/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๖

นางสาวสุภาวดี ชุมเสนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา

่

วัดสะแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ พบด่านกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๘

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๖๙

เด็กชายชนะสินธ์ ชะนะวัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๐

เด็กชายชลันธร คล้ายเกตุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๑

เด็กชายญาณพัฒน์ ชูชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๒

เด็กชายณัฐชัย สังขโห
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ สมตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๕

เด็กชายดรัณภพ ชัยศิรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๖

เด็กชายนฤเบศ ธรรมสร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๗

เด็กชายปณิธาน ทาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ วัดอิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๗๙

เด็กหญิงภิญญดา อ่อนทะเล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๐

เด็กหญิงมุทิตา ทองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๑

เด็กชายวรเศรษฐ พงษ์อิทธิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา สุขสมบัติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปกสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๕

เด็กชายสุรวุฒิ พึงสูงเนิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อยู่อุ่นพะเนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๗

เด็กชายอภิชาญ พลเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๘

เด็กหญิงอลิสา แซ่เติน

๋

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลไร่นา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๐

เด็กหญิงจันฑิรา ซอพิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๑

เด็กหญิงชนาธิป แก้วมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช โกนกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๓

เด็กชายชวนากร สถาปนรัตน์กุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๔

เด็กหญิงชิติมา ดุมแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๕

เด็กหญิงณัฏฐพร กองเมืองปก
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๖

นายณัฐพล สุขทะเล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โยกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๘

เด็กชายธนากร ขุนวิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๘๙๙

นายธวัชชัย ประจิตร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๐

เด็กชายธีระเทพ โคตรคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๑

เด็กชายปนิวัฒน์ ประเสริฐสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๒

เด็กหญิงปยธิดา ชัยประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๓

เด็กหญิงพณิดา เลิศรัตนาวาที
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๔

เด็กหญิงพัณนิดา จ้องสระ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๕

เด็กหญิงพิยดา สามารถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๖

เด็กชายภูวดล วงษ์ทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ วิวรรธนานนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๘

เด็กชายวรวุฒิ ปลากระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เนือนุช

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๐

เด็กหญิงวัชรภรณ์ หวังแลกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๑

เด็กชายวัชริศ มีใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๒

เด็กหญิงวันวิสา ใยมะเริง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๓

เด็กหญิงวาสนา คำอ่อนสา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๔

เด็กชายศราวุฒิ เสาโม๊ะพะเนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๕ / ๙๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา โชติสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๖

เด็กหญิงสุชาดา ทรัพย์นา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยวงจอหอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๘

เด็กชายเฉลิมยศ ทิพเนตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๑๙

เด็กหญิงเนตรดาว วิเศษแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๐

เด็กชายเมธี แก้วพวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๑

เด็กชายกษมา เหมือนสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ มีเกาะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๓

เด็กชายคุณานนต์ ทิรายรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๔

เด็กชายจิรกิตติ

์

บุญแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๕

เด็กชายจิรายุทธ หะพลรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๖

เด็กชายณัฐชนน คงโนนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๗

เด็กชายณัฐวัตร ชาไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังมีกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๒๙

เด็กชายธานินทร์ ภิรมย์ไทย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๐

นางสาวธิดารัตน์ เรียงจอหอ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๑

เด็กชายนัฐพล การจารี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๒

เด็กหญิงปนัดดา ยังกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๓

เด็กชายพงศธรณ์ ธุระทำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๔

เด็กชายพีรดนร์ อ่อนทะเล
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๕

เด็กชายพีรพงษ์ วิริยะจรรยา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๖

เด็กชายฤทธิเดช

์

เอมโอษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๗

เด็กหญิงวรารัตน์ บุญณรงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๘

เด็กหญิงวาสนา ภูครองทุ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๓๙

เด็กชายวีรภัทร จันทะนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๐

เด็กชายสมภพ มุ่งอ้อมกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๑

เด็กหญิงสาวิตรี น้อยเกิดพะเนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๒

เด็กชายเกรียงไกร เพ็ชร์มะเริง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ม่วงยิม

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ชนะพะเนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๕

นายกิตติชัย แถลงกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๖

นางสาวนิโลบล คงแก้วพะเนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๗

นางสาวบุษกร คงสามสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๘

นางสาวรจนา แอบกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๔๙

นางสาววราพร นวนมะเริง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๐

นางสาวนภนิสรา ชนะยงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๑

นางสาวนำภาพร แซ่เฮง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๒

นางสาวปยศรี ขจัดภัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๓

นางสาวพัชนี ชืนชู

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๔

นางสาวพิมลวรรณ เกิดทะเล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๕

นายอภิรัตน์ เสวขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๖

นางสาวชนัญญา ปดภัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๗

นายธีระยุทธ์ วันทนียเกตุศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๘

นายนราธรณ์ กลัดนวม
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๕๙

นางสาวพนิดา แก้วทะเล
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๐

นางสาวพรรษา ยอดกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๑

นายภัทรภณ เชียงใหม่
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๒

นายวายุวัฒน์ ดอกบัวตูม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๓

นายวุฒิไกร จัวกลาง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๔

นางสาวสุมาลี วุ่นพันธุ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๕

นายอาณาจักร เชาว์สุโข
๒๐/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๖

เด็กหญิงกนกนาท พรมศรีกุหลาบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อุดม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เรียบร้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๐

เด็กหญิงกรกนก วิเชียรเทียบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๑

เด็กชายกฤตภาส บิงกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๒

เด็กชายกฤษฎา ละอองศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๓

เด็กชายกฤษด์สกุล ปญญะสังข์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๔

เด็กหญิงกันติชา คำมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๕

เด็กหญิงกันยาลัดย์ คำใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๖

เด็กหญิงกัลยกร จรกระจ่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา สาสูงเนิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๘

เด็กหญิงกาญจนา เหรียญทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๗๙

เด็กชายกิตติธัช บุญล้อม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๐

เด็กชายกิตติพงศ์ สุขประมาณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๑

เด็กชายกิตติพิทย์ สุภรพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๒
เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์

ฉัตรสุวรรณสร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๓

เด็กหญิงขวัญกุล ภาศักดิดี

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๔

เด็กชายคณาสิน กมลศิริประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๕

เด็กชายคณิศร กลีบกลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๖

เด็กหญิงคีตภัทณ ประมูลเฉโก
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๗

เด็กหญิงจณิสตา จิตคติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ รักพวกกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๘๙

เด็กชายจักรี โพธิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๐

เด็กหญิงจันทร์รดา จันทร์มัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๑

เด็กหญิงจารุณี แก้วศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ทองคำขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๓

เด็กหญิงจิดาภา สมนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๔

เด็กชายจิรวงศ์ เปาวิมาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ มาศวรรณา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๗

เด็กชายชญานนท์ กฤษฎิโหรารัตน์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๘

เด็กหญิงชญานิศ มะณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๒๙๙๙๙

เด็กหญิงชณัฐดา ประสพเนตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ คำชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ปาระมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๒

เด็กชายชนิตกานต์ ดอนไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๓

เด็กหญิงชนิตา เสือเถือน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช พานแสงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๕

เด็กชายชัชวาลล์ มอมขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๖

เด็กหญิงชัญญา ชมภูปตย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๗

เด็กชายชัดเจน สารจันทึก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๘
เด็กชายชันษาฐิติศักดิ

์

นุชอนงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๐๙

เด็กหญิงชาริสา พันธุ์มาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๐

เด็กหญิงชาร์ลีน จันโสดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๑

นางสาวชาลิษา ฉุยฉาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๒

เด็กหญิงชิดชนก เมืองฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๓

เด็กหญิงชิษณุชา กำจัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกษตรเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๕

เด็กหญิงชุติญา แก้ววิเชียร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๖

เด็กชายชุติพนธ์ ตะสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๗

เด็กหญิงญาดา กิตติธัญกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๘

เด็กชายฐานุวัฒน์ สืบเสระ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๑๙

เด็กชายณรงค์กร ยอดทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๘ / ๙๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แฝงด่านกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๑

เด็กหญิงณัฐกุล แค่มจันทึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๒

เด็กชายณัฐชนน อนุวัตินุโชติกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา ฤทธิวัชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๔

เด็กหญิงณัฐชา แจ่มเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา นิลเนตรบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บากา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๗

เด็กหญิงณัฐพร วาดรักชิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๘

เด็กชายณัฐพล โอฐจันทึก
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๒๙

เด็กชายณัฐภัทร์ อาจหาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๐

เด็กหญิงณัฐรดา สุขงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๑

เด็กหญิงณัฐหทัย ทองมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๒

เด็กหญิงณิชารี นิมมานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๓

เด็กหญิงดลยา สนธิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๔

เด็กหญิงดาลีวอน จันทาลีไซ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ปานศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๖

เด็กหญิงทิชานันท์ ทองสง่า
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๗

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ วันสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๘

เด็กหญิงทิพามณี กาสำโรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๓๙

เด็กชายธนกฤต ธารินเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๐

เด็กชายธนกฤต ประยงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เลิศประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๓

เด็กชายธนวิชญ์ ชุมศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๔

เด็กชายธราดล ทะยอมใหม่
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๕

เด็กหญิงธฤษฏา จุ้ยทะเล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ระงับโจร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๗

เด็กหญิงธัญญาศิริ นาโศรก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สิบจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ อุตทะปา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ เกียวกระโทก

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๑

เด็กหญิงนภสร ทองไพลิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๒

เด็กชายนราธิป ลาวัลย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๓

เด็กชายนฤนาท บุญยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๔

เด็กหญิงนวพร ตุลิยานุวัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๕

เด็กชายนวพล จาตุรงคกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๖

เด็กชายนวพันธ์ หนูช่างสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๗

เด็กหญิงนวรัตน์ การินทร์รัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๘

เด็กหญิงนันทิชา ยุติบรรพ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๕๙

เด็กหญิงนันธิวากร ทองอุบล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๐

เด็กหญิงนาราภัทร เกสรินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๑

เด็กชายนิธิศ สุขไพบูลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๒

เด็กหญิงนิพาดา มาลีลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา แต้ประยูร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๔
เด็กหญิงบุญญลักษณ์ ใยสว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๕

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ยวงยิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๖

เด็กชายปกาศิต สระพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๗

เด็กชายปฏิภาค เหมประยูร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๘

เด็กชายปฏิมากร ระดาฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๖๙

เด็กชายปพนธีร์ วรภัทรกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๐

เด็กชายปรภัทร ชมบัวทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๑

เด็กหญิงปรวีร์ ศรีกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๒

เด็กชายปรีชา ทีสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พลเยียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๔

เด็กหญิงปลายฝน ราชประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๕

เด็กหญิงปวรวรรณ ณิลังโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๗

เด็กหญิงปญญวรี เชยโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๘

เด็กหญิงปณณภัสร์ ธนสมบัติรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๗๙

เด็กหญิงปณณิกานต์ วันสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๐

เด็กหญิงปณนรัตน์ จิวะวิทูรกิจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๑

เด็กหญิงปานชีวัน จิรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๒

เด็กชายพงศ์พล รืนบุญ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พวงมาลัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๔

เด็กชายพงษ์ไพโรจน์ ใจเสือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๕

เด็กชายพชร โพธินอก

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๖

เด็กชายพชรพล คำแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๗

เด็กชายพชรพล ฉีดสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๘

เด็กชายพนาสัณฑ์ คามีศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ มณีนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๐

เด็กหญิงพรพิไล ศรีสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๑

เด็กชายพลวัต ขือขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๒
เด็กหญิงพลอยพรรษา

รัตนวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๓

เด็กชายพลาธิป ตุลาบดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๔

เด็กชายพลายภูงา ช่วยเหลือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๕

เด็กหญิงพวงชมภู วีระพงษ์สุชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๖

นายพัชรพล สุวรรณนาค
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรินทรากุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๘

เด็กหญิงพิชชาภา จิวะวิทูรกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๐๙๙

เด็กหญิงพิชชาภา อุสาพรหม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๐

เด็กชายพิธิวัต สุขเกษม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาญจนเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เผ่นโผน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศิริกระจาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๔

เด็กหญิงพิมมาดา เรืองศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๕

นายพีระพัฒน์ อังคณฑี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๖

เด็กหญิงฟาประทาน สุโทษา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๗

เด็กหญิงฟาสอง สุวรรณมิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๘

เด็กชายภวัต หาญสุริย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๐๙

เด็กหญิงภัณฑิรา บ่อเงิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๐

เด็กหญิงภัทรนันทร์ อักษร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๑

เด็กชายภัทรพล จิรวัฒนเมธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๒

เด็กชายภัทรพล ประสงค์ทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี ยกย่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๔

เด็กหญิงภัทรา ละหารนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๕

เด็กหญิงภัศรา ละหารนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๖

เด็กชายภาคภูมิ ใจบำรุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๗

เด็กชายภูธเนตร ทองหยุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๘

เด็กชายภูธเนตร์ สรรพประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๑๙
เด็กชายภูภัทร์ชานนท์

สิงห์แก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๐

เด็กหญิงมธุรดา ธรรมชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๑

เด็กหญิงมนัญชยา โกนกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมละออง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๓

เด็กหญิงมลฑิกาณ สว่างเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๔

เด็กหญิงมัญชุพร เขตสระน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๕

เด็กหญิงมินตญา ร่วมสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๖

เด็กหญิงมุกมณี ลาวัลย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๗

เด็กหญิงมุทิตา สุตะโท

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๘

เด็กหญิงรชนีกร ชูเกียรติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๒๙

เด็กหญิงรดามณี ผ่องจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๐

เด็กหญิงรัชกาล ทองสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๑

เด็กหญิงรัชนี บุญวิเศษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๒

เด็กหญิงรินรดา หลำจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๓

เด็กหญิงลดา นาไชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๔

เด็กหญิงลลิตา รอดเย็น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๕

เด็กหญิงลลิลภัทร สุขวัฒนมงคล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๖

เด็กหญิงวรรณชมพู พลอยชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๗

เด็กหญิงวรัทญา เอมสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๘

เด็กหญิงวรางคณา ชูเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๓๙

เด็กหญิงวรางคณา
วิริยะธรรมไพศาล ๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๐

เด็กหญิงวรารัตน์ เชียวการ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๑

เด็กหญิงวริศรา คงบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๒

เด็กหญิงวารัตดา แสงนิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๓

เด็กหญิงวิจิตรา แหวนเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๕

เด็กชายศรศักดา ทองนาเพียง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ บรรพชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๗

เด็กหญิงศศิประภา นพคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล วินิยม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๔๙

เด็กหญิงศานันทินี ทาเอีย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๐

เด็กหญิงศิรินภา คำชนะชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์
เดชาอนันตทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ บัวอุไร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๓

เด็กหญิงสรัสนันท์ โล้พิสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๔

เด็กชายสราวุฒิ แสงทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสงจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๖

เด็กชายสิปปกร วรวัฒนานุกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๗

เด็กชายสิรภพ จินตบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๘

เด็กหญิงสุกฤตา ดำรงธัญวัชร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๕๙

เด็กหญิงสุชานันท์ นาดีด่านกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๒ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมายเกียวกลาง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แวงสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๒

เด็กหญิงสุทธาสินี ปองกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๓

เด็กหญิงสุธิดา ศรีวิลัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๔

เด็กหญิงสุภัสสร เอกปชชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๕

เด็กชายสุภากร รัตกันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๖

เด็กหญิงสุภาวิตา แสนคำบุญมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๗

เด็กชายสุรพร แสงศรีจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๘

เด็กหญิงสุรัญชนา โกเมนมนตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๖๙

เด็กหญิงสุริวิภา จัดพูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๐

เด็กหญิงหวันยิหวา แก้วมน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๑

เด็กชายอนุภัทร ขัตทฤกษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๒

เด็กหญิงอภิชญา พันธุ์กาฬสินธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๓

เด็กชายอภิชัจ คณาโจด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๔

เด็กหญิงอภิญญา รักกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๕

เด็กชายอภิสร ตระการรังสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนูสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฟงสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๘

เด็กชายอมเรศ บัวล้อมใบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๗๙

เด็กหญิงอรทัย พลสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๐

เด็กหญิงอรปรีญา เม่าขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๑

เด็กหญิงอรพรรณ ทิฎฐิมานะวิสุทธิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ ธรรมเกาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ คำตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ รอดดำรงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๕

เด็กหญิงอรอุมา แสงสุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๖

เด็กหญิงอรุณภัสสร์ พรหมณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๗

เด็กหญิงอักษราภัค สาเขตรการณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๘

เด็กชายอัฑฒ์ วงศ์ถาวร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๘๙

เด็กหญิงอาทิตยรัตน์ เถาว์ทุมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา หลวงอำนาจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๑

เด็กหญิงอารียา วิบูรณ์กลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๒

เด็กหญิงอารียา เจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๓

เด็กหญิงอุไรรักษ์ เธียรพิริยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๔

เด็กหญิงเกวลิน สาสุขวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ขอพลกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๖

เด็กหญิงเก็จแก้ว พุ่มลำเจียก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๗

เด็กชายเจษฎา งอยจันทร์ศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๘

เด็กชายเจษฎา ฟอนตะคุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๑๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา จิตร์ใจฉำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๐

เด็กหญิงเบญญาภา สุขวารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๑

เด็กหญิงเพชรชมพู ศรีบุบผา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๒

เด็กชายเมฆฐนันท์ จาดพิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๓

เด็กหญิงเมริสษา โฮมละคร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๕

เด็กหญิงแพรตะวัน เสรีเกียรติกำธร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๖

เด็กหญิงแพรวา สุทธิบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๗

เด็กหญิงกชนิภา สุวรรณบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๘

เด็กหญิงกชพรรณ เทียนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๐

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์สุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๑

เด็กหญิงกมลพร นนสุธี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๒

เด็กหญิงกรกนก วาจาเพราะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๓

เด็กชายกรกฤต พงษ์พิมาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๔

เด็กชายกริษณุ คินขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๕

เด็กหญิงกฤติกา แซ่จัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๖

เด็กหญิงกฤติยา เรือนจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๗

เด็กหญิงกฤษฎาพร ทิพพิบูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๘

เด็กหญิงกัญจนพร รวมครบุรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสวงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร เกิดปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๑

เด็กหญิงกัญญาภัทร เหมือนทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๒
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

กลินกุหลาบ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๓

เด็กหญิงกัลศิญาร์ ซ้อนกลินสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๔
เด็กหญิงกาญจน์นัฐฐา

ธนากุลกิตติรัฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๕

เด็กชายกิตติธัช หีบคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โสภาพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๗

เด็กชายจิตรพิสุทธิ

์

นาคหมืนไวย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๘

เด็กชายจิรายุทธ ศิริวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๒๙

เด็กหญิงชลลดา ด่านกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๐

เด็กชายชลันธร เกือคลัง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๑

เด็กชายชลากร หาดอนไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๒

เด็กชายชัชพล ข้าวหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๓

เด็กชายชัยนันท์ วรศิริสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๔

เด็กชายชัยพร บัวประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๕

เด็กชายชัยรัตน์ ชะฎาจิตร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๖

เด็กชายชานนท์ ชอบธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๗

เด็กชายชานนท์ มณีวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๘

เด็กหญิงชาลิสา กาชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๓๙

เด็กชายชินวัตร วงศ์ไทย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๐

เด็กชายชินาธิป การสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจ์ สนิทกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๓

เด็กหญิงญาณิศา ลาภลิขิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๔

เด็กหญิงญาดา อิมแสง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๕

เด็กหญิงญานพัทธ์ จงอุ้มกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๖

เด็กหญิงฐานิกา หนานสายออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๗

เด็กหญิงฐิตากร วงค์ชมภู
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๘

เด็กหญิงฐิติชญา แสงทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๔๙

เด็กชายฐิติพงศ์ บังทอง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๐

เด็กหญิงฐิติมา แดงฉาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชุติคงวัชรโรจร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๒

เด็กหญิงณราภัชน์ หนูนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๓

เด็กหญิงณัชชา วิริยะพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จิวะราพงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๖

เด็กหญิงณิชา นาเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๗

เด็กหญิงดวงกมล คำจันทึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๘

เด็กหญิงดิษยาภรณ์ ชมทองหลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๕๙

เด็กหญิงตรีลดา โสภัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๐

เด็กหญิงทิพาภรณ์ เจนหนองแวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๑

เด็กหญิงธณัฏฐา สนแสบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๒

เด็กชายธนกร ชนะนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๓

เด็กชายธนกร หลักหาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๔

เด็กชายธนกฤต พิมพ์ปรุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๕

เด็กหญิงธนธีร์ พงษ์พิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เอียมสุทธิรักษ์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๗

เด็กชายธนภัทรธงชัย สุดวีระเศรษฐ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๘

เด็กชายธนภูมิ วิชญะกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ สมัครชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๐

เด็กชายธนวัต พวงสำลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๑

เด็กชายธนิษฐ์ เค้าฉลองเคียง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๒

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์อุดร
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๓

เด็กชายธราเทพ มาพะเนาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขสนอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๕

นายธัชพล สุขรมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๖

เด็กชายธีระภัทร มานะกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๗

เด็กหญิงธีร์วราฎา ชูทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๘

เด็กหญิงนพรัตน์ คันธรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๗๙

เด็กหญิงนภัส พุทธรักษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๐

เด็กหญิงนฤชล ลาดก้อม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๑

เด็กหญิงนันทิพร พวงเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีมาตรภิรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๓

เด็กชายนิพฐิพนธ์ อังอำนวยศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ หนูแดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๕

เด็กหญิงนุชมาศ ศรีมิงมงคลกุล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เกตุสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

เพียซ้าย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๘

เด็กชายบดินทร์ เงินตรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๘๙

เด็กหญิงบัวธิญา ดิษฐภู่
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๐

เด็กหญิงบุษราภรณ์ จาบจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๑

เด็กชายปฏิภาณ ปรีดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๒

เด็กชายปฏิภาณ ปานถม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๓

เด็กหญิงปณิตา มะเริงสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๔

เด็กหญิงปภารัช จันทะน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๕

เด็กหญิงประภัสสร จันทเพ็ชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๖

เด็กหญิงประภัสสร อุดมชุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๗

เด็กหญิงปรางฉาย ยืนยัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๘

เด็กหญิงปรางวิไล ศักดิดี

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๒๙๙

เด็กชายปรเมษฐ์ แสวงหา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองพูน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ นอสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๒

เด็กหญิงปวีณา วิเศษชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๓

เด็กหญิงปวีณา อยู่ลอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๔

เด็กหญิงปญชรส คุ้มศิลป
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๕

เด็กชายปญญารัตน์ ชุมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๖

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๗

เด็กหญิงปยดา สระพรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๘

เด็กหญิงปยธิดา นพคุณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ ขุนวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๐

เด็กชายปุณณวัฒน์ เปรมจิตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๑

เด็กหญิงปุณยนุช แบขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๒

เด็กชายพงศกร จิโนหงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๓

เด็กชายพงศกร มักอุดมลาภ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๔

เด็กชายพงศธร ประยูรวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๕

เด็กชายพงศพล เขยนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๖

เด็กชายพงศ์ภัค จินตบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๗

เด็กชายพงศ์อมร กลินมาลา

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๘

เด็กหญิงพชรพร สำเนียงกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ สุภาสูรย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๐

เด็กหญิงพรรณภัค กรกนก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๑

เด็กหญิงพรรณราย อิสระพรวิทูร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๒

เด็กหญิงพรรณวษา ยวนเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๓

เด็กหญิงพรหมวดี พิพัฒน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๔

เด็กหญิงพริม สงวนรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๕

เด็กชายพรเทพ ชำนาญหมอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๖

เด็กหญิงพลอยชมพู นำทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทร์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ พุ่มพนม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๒๙

เด็กชายพัฒนพล สุขอ้วน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๐

เด็กหญิงพัณณิตา ผูกพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๑

เด็กหญิงพัตรดา กรอบทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๒

เด็กหญิงพัทชริดา ลีบุญญะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๓

เด็กหญิงพันทิพภา สีหาวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๔

เด็กชายพันแสน รักษากูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๕

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ทิพย์เทียมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๖

เด็กหญิงพิมชญา ตรีสงฆ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ สมใจเพ็ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา อ่องสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๐

เด็กหญิงพิมลรัตน์ อังคณฑี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๑

เด็กหญิงพิยดา บุญเต็ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๒

เด็กหญิงพิยะดา ลีนกขุ้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๓

เด็กชายพิริยะพงษ์ สกุลนราแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๔

เด็กชายพิเชษฐศักดิ

์

พิษณุวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๕

เด็กหญิงพีรญา รอดพล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๖

เด็กหญิงพีรดา พิมพิสอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เชือเย็น

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๘

เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๔๙

เด็กชายพีรัชชัย แดงสูงเนิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๐

เด็กหญิงพีราภรณ์ พยัคฆพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๑

เด็กหญิงพุทธิพร นุ่มยองใย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๒

เด็กชายภควัต จำรัสประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๓

เด็กชายภราดร ทนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๔

เด็กหญิงภัคจิรา ชาวบ้านกร่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๕

เด็กหญิงภัครมัย ยศสกุลเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๖

เด็กหญิงภัฏชฎา สายประสาท
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๗

เด็กหญิงภัทรพร เงินตรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๘

เด็กชายภัทรพล ใจเสือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๕๙

นายภาณุวัฒน์ คำทะเนตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เหว่าเหล่
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๑

เด็กชายภานุวัตร สรสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๒

เด็กหญิงภาวิณี ศรีวรรณะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๓

เด็กชายภูริณัฐ เนรเพ็ชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๔

เด็กชายภูวนัย กันนิกากลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๕

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ชืนชม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๗

เด็กหญิงมัชฌภัค แก้วกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ถินสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ โภคทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๘ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๐

เด็กชายรชต จำปาวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๑

เด็กชายรชต แสวงทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๒

เด็กหญิงรติมา ฝอยทองคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๓

เด็กหญิงรมิตา เอกจรรยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๔

เด็กหญิงรวิพร มีชู
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๕

เด็กหญิงรวิสรา ชินกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๖

เด็กหญิงรังสิมา รามสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๗

เด็กชายรัชชานนทร์ ปดสุวรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๘

เด็กชายรัชวิชธ์ภาค แก่นจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๗๙

เด็กหญิงรัตติภรณ์ นบพะแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มหาชน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๑

เด็กหญิงรุจิดา พรชัยกิตติ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๒

เด็กหญิงรุจิรา ดอนหงษ์ไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๓

เด็กหญิงรุจิรา มหาโยธี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๔

เด็กชายฤทธินันท์ การะเนตร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ เฟองฟู
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๖

เด็กหญิงลลนา ลีบุญญะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๗

เด็กหญิงลักษมณ วัฒนวิชัยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๘

เด็กชายวงศกร ผอนนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๘๙

เด็กชายวงศกร วงศ์หริรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๐

เด็กชายวชัยวุตร์ โมรา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญสิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๒

เด็กหญิงวนิดา แก้วพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๓

เด็กชายวรกมล เวียงสมุทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๔

เด็กชายวรปญญา ตาเสือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๕

เด็กหญิงวรรณนพร อันทสิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๖

เด็กหญิงวรรณรวี ใหญ่ลำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา ประดิภาวิวัฒน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ตัณฑศรีสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๓๙๙

เด็กชายวราวุธ แก้วหอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๐

เด็กหญิงวริศรา บัวสำลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๑

เด็กหญิงวริศรา เจริญกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๒

เด็กหญิงวฤนดา สุมนนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๓

เด็กชายวสวัตติ

์

สุทธิธรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๔

เด็กชายวัชรากร หมันดี

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๕

เด็กชายวัชรินทร์ พูนพิพัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๖

เด็กชายวัฒนพงษ์ พยัคฆพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๗

เด็กชายวัฒนันท์ วงศ์พายัพชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๘

เด็กชายวัฒนา ศรีสุระ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๐๙

เด็กหญิงวัลย์นรา คุมวิสะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๐

เด็กหญิงวารี มุ่งจ่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๑

เด็กหญิงวาสนา ธรรมขันแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๒

เด็กหญิงวาสนา บุญจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๓

เด็กหญิงวิชาภรณ์ กลินจันทน์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๔

นายวิทิตพงศ์ บุณฑรีกนก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๕

เด็กหญิงวิภา งามชัยเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๖

เด็กหญิงวิภาดา นาคพจน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี หินโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๘

เด็กหญิงวีรดา บุญมาฉาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๑๙

เด็กหญิงวีรยา ศิลอุดม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๐

เด็กหญิงศจิกานต์ ศรีมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๑

เด็กหญิงศดานันท์ ทาวะรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๒

เด็กชายศรัณยู กมลศิริประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๓

เด็กหญิงศรัยรัตน์ เหรียญวิลาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๔

เด็กหญิงศรีจิตรา เชิดพุทรา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เกียรติจุทามณี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ โกสละกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๗

เด็กชายศศิน เพียซ้าย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๘

เด็กหญิงศศิประภา อ่อนเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๒๙

เด็กหญิงศศิประภา เถรปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๐

เด็กหญิงศศิรัช ยะสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๑

เด็กหญิงศศิรัศมิ

์

อภิธนาภิรักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๒

เด็กหญิงศศิวรรณ ราภูษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล บุญประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๔

เด็กชายศักดินฤน

์

ธีรเศรษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๕

เด็กหญิงศาตพร ศรีสมุทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๖

เด็กชายศิระศักดิ

์

ดวงเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เสมอกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๘

เด็กชายศิวชัช ลีผาสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๓๙

เด็กหญิงศิวตาติ

์

เกิดมนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๐

เด็กชายศุภกร จึงเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๑

เด็กหญิงศุภชลิตา บางครุธ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๒

เด็กชายศุภชัย ปสสาโก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๓

เด็กหญิงศุภนุช เดชศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๔

เด็กชายศุภวัฒน์ กายสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ปรีชาเกษตรกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๖

เด็กหญิงสกุลตรา เสาร์แก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๗

นายสรวิศ กำจรเวทย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๘

เด็กชายสรัล เกตุจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๔๙

เด็กชายสหภาพ พันรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๐

เด็กชายสหเจริญ เสาร์สูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๑

เด็กชายสันติภาพ ก้านขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๒

เด็กชายสิทธิพล พลระเสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เผยกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๔

เด็กชายสิทธิโชค นฤภัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๕

เด็กหญิงสิรภัทร พวงทับทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเหลือ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๗

นายสิรวิชญ์ วรากลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๘

เด็กชายสุกนต์ธี ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๕๙

เด็กหญิงสุณิชา หวังข้อกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดไชยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๑

เด็กหญิงสุธิมา เกษนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา บุตรภาชี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา พันธะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๔

เด็กหญิงสุพัชสรา ลาภรังสิรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๕

เด็กชายสุภกิณห์ เรืองเกษม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๖

เด็กชายสุภวิชญ์ มังคัง

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๗

เด็กหญิงสุภัทรา นำดอกไม้
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๘

เด็กหญิงสุภัทรา เนาว์ประดิษฐ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำรงกิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุวรรณรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๑

เด็กชายสุรดิษ วงค์มานิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๓

เด็กหญิงสุรัตนา ปกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๔

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ปานนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๕

เด็กหญิงสุวรรณา อ่อนธานี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๖

เด็กชายสุวัจน์ สู้ศึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๗

เด็กหญิงสุวิมล คล้ายบรรจง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๘

เด็กหญิงหทัยภัทร สว่างศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๗๙

เด็กหญิงหนึงนภา

่

พาโส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๐

เด็กหญิงอทิยา จรจอหอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๑

เด็กชายอธิชาติ ราชลัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๒

เด็กหญิงอนัญญา พึงสะระ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๓

เด็กหญิงอนันญา พลจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๔

เด็กชายอนุชา สุดใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๕

เด็กหญิงอภิญญา ศรีดำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ศักดาเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๗

เด็กหญิงอภิญดา หนูจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สาระกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๘๙

เด็กชายอภิวิชญ์ นาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๐

เด็กหญิงอภิสา นิลเหลือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โม่พา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๒

เด็กชายอภิฬวิฒญ์ ธรรมวุฒิอนันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๓

เด็กชายอมร อิงบารมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๔

เด็กหญิงอรปรียา ชัยสุนทร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ เล่าสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วบุตรดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เพียเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๔๙๙

เด็กหญิงอรอารีย์ สรสำอางค์ศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๐

เด็กหญิงอรัญญา จันทรจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๑

เด็กหญิงอริสา เข็มกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๒

เด็กหญิงอลิสา ฝอดสูงเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๓

เด็กหญิงอัยญาดา ลานอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๔

เด็กชายอาดิรารักษ์ แก่นแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา จิตรประสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๖

เด็กหญิงอารดา อาจสุนทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๗

เด็กหญิงอารยา ทาสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๘

เด็กหญิงอารยา มะรุม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๐๙

เด็กหญิงอินทิรา พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๐

เด็กหญิงอินธิรา สุขจันทรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๑

เด็กชายอิสยา สิงหราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ยานยิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ปญญางาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๔

เด็กชายเกศสุภณ ขุนทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๕

เด็กหญิงเขมภร โปษยวานิช
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๖

เด็กหญิงเขมิกา ฉวนฉาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๗

เด็กหญิงเจริญขวัญ เสานอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำธนะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๑๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีแปลง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๐

เด็กหญิงเนตรนภา ภูมิวิจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๑

เด็กชายเนติลักษณ์ เอกสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๒

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ยงสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๓

เด็กชายเปมกร วงษ์ระหงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๔

เด็กชายเปรมปวินท์ เทียมเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๕

เด็กหญิงเพชรฤดี รัตนศิริชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๖

เด็กหญิงเพชรลดา จำปาเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา เพชรยอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๘

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ศรีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา กอสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อ้นจันทึก
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แอบกลินจันทร์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๒

เด็กชายแทนกาย สายบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๓

เด็กหญิงแพรวา ตาแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๔

เด็กหญิงโชคราธา นนทิสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๕

เด็กหญิงโยษิตา พรามประ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๖

เด็กหญิงไอลดา ล้อมหทัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๗

เด็กหญิงกชกร ช้างชู
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๘

เด็กหญิงกตัญชลี แก้ววิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๓๙

นายกตัญู นามแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อาลีมีน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ โฉสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๒

เด็กชายกมลภพ อันเตวา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๓

เด็กหญิงกรกช สามฮ่อ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๔

เด็กชายกฤชณัท พงษ์ราศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๕

เด็กชายกฤตเมธ นวลศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๖

เด็กชายกฤษณพร ตังวนิชชา

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๗

เด็กชายกฤษณะ งามจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๘

เด็กชายกฤษดา เกตุโฉม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๔๙

เด็กชายกวิน กวินเลิศวัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๐

เด็กหญิงกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาโสก
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมศรีอักษรแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ยาตะกัวนอก

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษมวรเกียรติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๕

เด็กชายกันต์ธวัช อภัยกาวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๖

เด็กหญิงกัลยณัฐ เตินขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๗

เด็กหญิงกาญจนา ชลอกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๘
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ

ทองพูน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๕๙

เด็กชายกานต์ณภัทร สุวีระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๐
เด็กหญิงกานต์ธิราภรณ์

ฉัตรสุวรรณสร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๑

เด็กชายกิตติพศ รืนบุญ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๒

เด็กชายกิตติพศ เจนแพทย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ขัติทะจักร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จัตตุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๕

เด็กหญิงกิงฤดี

่

ดอกเขารัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๖

เด็กหญิงกีรนันท์ ธาราเกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ปราบงูเหลือม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๘

เด็กหญิงขวัญชนก น้อยเพชรมณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๖๙

เด็กหญิงคชาภรณ์ ศรีหนู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๐

เด็กหญิงคาร่า เมอร์ริค
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๑

เด็กหญิงจนิสตา สินจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๒

เด็กหญิงจริยา รุจิรวรรธน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๓

เด็กหญิงจริยา โพสาวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๔

เด็กชายจักรี รัตนาสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๕

เด็กหญิงจันทรกานต์ เฮงอรุณประสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สมบัติหอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๗

เด็กชายจิณณวัตร อวยสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๘

เด็กหญิงจิตรลดา ไชยประภพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๗๙

เด็กหญิงจิรฐา วงศ์สุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๐

เด็กหญิงจิรฐา อุดมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๑

เด็กชายจิรพชร์ คุ้มอิม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๒

เด็กชายจิรภัทร คงทน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เกตุกลางดอน
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๔

เด็กชายจิรัฏฐ์ ลีระวีเกียรติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๕

เด็กชายจิรเดช คล้ายขยาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๖

เด็กชายจีรพัฒน์ การนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๗

เด็กชายจีรภัทร กาด่านจาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สอนทองคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กลับสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ จ้อยสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๑

เด็กชายชญานนท์ กะหมายสม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๒

เด็กชายชญานนท์ ประดับศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๓

เด็กชายชญานนท์ ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๔

เด็กหญิงชฎาธาร สาระกูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๕

เด็กหญิงชณิษา อุ่นจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

แสงจันทร์ฉาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๗

เด็กชายชยณัฐ สุขจันทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ใยบัว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๕๙๙

เด็กชายชวา คลายานนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๐

เด็กชายชัชวาล สีสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๑

เด็กชายชัชวาลย์ สามารถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๒

เด็กชายชาตรี พรมมะณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๓

เด็กหญิงชาตินภา พาโส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๔

เด็กชายชิติพัทธ์ วัดขนาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๕

เด็กชายชิติพัทธ์ โล่ห์สุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๖

นายชินกฤต พิมพ์สวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๗

เด็กชายชินวัตร ชุมศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ โชว์สูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๐๙

เด็กชายชุณวรรณ ยกย่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๐

เด็กหญิงชุติมณฑ์ หวลบุตตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๑

เด็กหญิงชุติมา ปนประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๒

เด็กชายฌาณาธาร โลมปลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๓

เด็กหญิงญาดา สาระศาลิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๔

เด็กหญิงญาสุณี อัดสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๕ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๕

เด็กหญิงฐาณิกา ไขสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๖

เด็กหญิงฐิติกา ผดุงวิเชียร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๗

เด็กหญิงฐิติพร พลจันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๑๙

เด็กหญิงฐิติวรภา คัชรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๐

เด็กชายณภัทร ทิพย์บรรจง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๑

เด็กหญิงณรตพร ศรีถาวร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๒

เด็กหญิงณัชชา คำชนะชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๓

เด็กชายณัฏฐกร ทองตัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๔

เด็กชายณัฐกร โมราบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๕

เด็กหญิงณัฐทภร พรมนิล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๖

เด็กหญิงณัฐธิการณ์ สักลอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา กิงแก้ว

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คำแสนเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โชว์สูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๑

เด็กหญิงณัฐนิชา หนูพันธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๓

เด็กหญิงณัฐพร ปากหวาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๔

เด็กหญิงณัฐพร พรหมโสภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๕

เด็กหญิงณัฐพร สุขเพิม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๖

เด็กชายณัฐพัชร์ สอดกำปง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวรา บุดสาเดช
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๓๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สมพรภู่ประเสริฐ
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พัฒนพงศ์จรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สิงขรแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๒

เด็กหญิงณาริญา กิงจำปา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๓

เด็กหญิงณิชกานต์ วณิชวิชากรกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๔

เด็กหญิงณิศากร ปนสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๕

เด็กหญิงณีรนุช สุพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๖

เด็กชายดนุพงษ์ แรมจะบก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๗

เด็กหญิงดุสิตา จงขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๘

เด็กชายตรีวิทย์ นราภิชาต
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๔๙

เด็กชายตวงทอง พุ่มมะลิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๖ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๐

เด็กชายตะวัน ศรีมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๑

เด็กชายต่อเกียรติ สุขสบาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๒

เด็กชายทรงชัย มังตะคุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๓

เด็กชายทวิน กวินเลิศวัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๔

เด็กหญิงทัณฑิกา จันทร์บุรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๕

นายทัตพงศ์ กระชุ่มกระชวย
๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ เขือนแก้ว

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๗

เด็กหญิงทัศพร ธรรมจันทึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๘

เด็กชายทินกร พรมสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๕๙

เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์น้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๐

เด็กชายธนกร ชาติพุดซากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๑

เด็กชายธนกร บ่อไทย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๒

เด็กชายธนกฤต เตือนขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๓

เด็กชายธนพนธ์ กีขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๔

เด็กหญิงธนพร กุหลาบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๕

เด็กหญิงธนพร ประทีปกาญจนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๖

เด็กหญิงธนพรรณ สมหวัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๗

เด็กชายธนพล สวยกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ ขุนสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ แก่นแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๐

เด็กชายธนภัทร์ จิตต์หลัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๑

เด็กชายธนภูมิ สิงห์เจริญกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ร่าเริง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๓

เด็กชายธนวิชญ์ ศิริวงศ์ศาล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๔

เด็กชายธนะเดช พรหมสิริบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุตรจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๖

เด็กชายธนโชติ ปญญะคติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๗

นายธรณินทร์ ปนทวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๘

เด็กชายธรณ์ธันย์ ขันทะมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๗๙

เด็กชายธรรพ์ณธร พิลึกเรืองเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๐

นายธรรศธร เกียรติขจรไกล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๑

เด็กชายธันย์วา ศรีพระนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๒

เด็กชายธันวา ภูมิชาญชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๓

เด็กชายธันวา รุ่งวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๔

เด็กชายธานินทร์ โพธิเย็น

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๕

เด็กชายธาราดล สุธาพันธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๖

เด็กหญิงธิติญา วันตะโคตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๗

เด็กหญิงธีรดา ศิริพันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร จงจุลกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร์ สรณวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำสูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๑

นายธีรัช กัลยาลัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๒

เด็กชายธีรเดช แซ่เอีย

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๓

เด็กชายธีรเทพ ทองแย้ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๔

เด็กชายธีรโยธิน แสนกล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๕

เด็กชายนคร ค่ายสงคราม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๖

เด็กชายนนทพัทธ์ มัสแมน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๗

เด็กชายนพรุจ พรหมพันธุ์ใจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๘

เด็กชายนพรุจ ภู่พารา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๖๙๙

เด็กชายนภธร กองสุผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๐

เด็กหญิงนภนที ดิษฐอำนาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๑

เด็กหญิงนภษร ชมภูสลุง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๒

เด็กหญิงนราวัลย์ แจ่มเพ็ญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๓

เด็กหญิงนัฐธิกา ขวัญนนท์เดิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ เอียมจำรัส

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๕

เด็กหญิงนิธิพร เจริญนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๖

เด็กชายนิปุณ มังคะจา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๗

เด็กหญิงนุชศรา แคล้วสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๘

เด็กหญิงบุษยรัตน์ มังมี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๐๙

เด็กชายบูรพา จีพิมาย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๐

เด็กชายบูรพา นรินทร์วงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๑
เด็กหญิงปฏิญญารัตน์

เสนาะเสียง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๒

เด็กชายปฏิภาณ ใช้คง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๓

เด็กชายปฏิภาน วรรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๔

เด็กชายปฐพี ทรัพย์วรรณา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๕

เด็กหญิงปฐมาวดี สบายเขต
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๖

เด็กชายปณวัตร ประเทศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๗

เด็กหญิงปภัทชา เชืองสูงเนิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๘

เด็กหญิงปภาดา บำรุงกาญจน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๑๙

เด็กหญิงประภาพร ฉัตจังหรีด

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๘ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๐

เด็กชายปรัชญากร สกุลพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๑

เด็กชายปรัตถกร คัมภิรานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๒

เด็กชายปราชญา ธนพิบูลผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๓

เด็กชายปราณ เสารยะวิเศษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๔

เด็กหญิงปรายฟา ปกษ์สูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๕

เด็กหญิงปรารถนา เครือเหล็ก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๖

เด็กหญิงปริณดา มหิทธิกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๗

เด็กหญิงปริม เชือสะอาด

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๘

เด็กหญิงปริยากร นิยบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๒๙

เด็กหญิงปรีญารัตน์ คงพัฒนานนท์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๐

เด็กหญิงปรียาภัทร อินใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ โสนาคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๒

เด็กชายปวิชญา จารวัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา เวชกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๔

เด็กหญิงปยนุช เตยจังหรีด
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีมาลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๗

เด็กชายพงศกร รอดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๘

เด็กชายพชรพล คำมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๓๙

เด็กชายพชรพล วรสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๐

เด็กหญิงพณิชยกร
หวังพลายเจริญสุข ๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๑

เด็กหญิงพรชนิตว์ เภสัชชะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๒

เด็กหญิงพรทิพย์ สาครสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๓

เด็กชายพรพัฒน์ สุรีโยธี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๔

เด็กหญิงพรรวษา ปานจุ้ยพะเนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๕

เด็กหญิงพรไพลิน วังสินธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๖

เด็กหญิงพฤษุณี สำราญลำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๗

เด็กชายพลพัฒน์ ฟูมฟก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๘

เด็กชายพศิน พวงพิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๔๙

เด็กชายพสุวัสต์ วรธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๐

เด็กชายพัชรศิษฎ์ ด่วนทวีสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๑

เด็กหญิงพัณณิตา ตุลาบดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๒

นายพัทธดนย์ แดงนกขุ้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๓

เด็กหญิงพิกุล ฉิมมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๔

เด็กหญิงพิชชาภา ตุลาบดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗๙ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๕

เด็กหญิงพิชญ์ฌา พิมพ์จุฬา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๖

เด็กหญิงพิพรหมพร คุณนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๗

เด็กหญิงพิมพิดา สุขคุ้ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๘
เด็กหญิงพิมพ์พีรกานต์

สดใส
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๕๙

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จงกลกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ใจ สุคนธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ เกียรติจุทามณี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๒

เด็กหญิงพิยดา พึงกระโทก

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๓

เด็กหญิงพิยะดา นิธิประภาพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๔

เด็กหญิงพีรดา ขอรสกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๕

เด็กหญิงพีรดา วิริยะพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๖

เด็กหญิงพีรดา สายบัว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ อารีย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๘

เด็กชายพุฒิเมธ ตุลาบดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๖๙

เด็กหญิงพุทธพร จันพรมมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๐

เด็กหญิงภรภัทร ขอพลกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๑

เด็กหญิงภัคจีรา รักษาศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๒

เด็กชายภัทรพล ผลอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี เมืองพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชืนบาน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๕

เด็กชายภาคิน ใจใหม
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๖

เด็กหญิงมณีกานต์ สุปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๗

เด็กหญิงมยุรา มากจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๘

เด็กชายรถศึก ทองรักษาวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๗๙

เด็กหญิงรัตนประภา บุญนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๐

เด็กหญิงรัตนากร หมวดเกิด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตรวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๒

เด็กชายราชพฤกษ์ โสภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๓

เด็กชายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๔

เด็กหญิงรุจรดา รอดตะคุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๕

เด็กชายฤทธิเกียรติ ดงเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๖

เด็กหญิงวรนุช กิจการ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๗

เด็กหญิงวรมนณิชอร ณรัณเวโรจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๘

เด็กชายวรวุฒิ ศรอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๘๙

เด็กชายวรวุฒิ แผ่วสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๐

เด็กหญิงวรินทร ทองจำรัส
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๑

เด็กหญิงวรินทร สอนรมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๒

นางสาววริศรา ผ่องขจีวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๓

เด็กหญิงวริศรา วีระรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๔

เด็กหญิงวริศราพร แสนโคตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ เต้าโคกสูง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๖

เด็กหญิงวัลญาภรณ์ วงษ์ท้าว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๗

เด็กหญิงวานิสา อุทธา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๘

เด็กชายวิชญ์ สุวรรณฉัตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๗๙๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขอเหนียวกลาง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๐

เด็กหญิงวิสา วงษ์มะโน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๑

เด็กชายวุฒิชัย บุญนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๒

นางสาวศรีสุดา ยุบลไสย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ศรีพนม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๔

เด็กหญิงศศิกานต์ โสแสนชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๕

เด็กหญิงศศิธร พลเยียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๖

เด็กหญิงศศิธร พิรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๗

เด็กหญิงศศิธร แสงกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีทากุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๐๙

เด็กหญิงศิรประภา โสวภาส
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๐

เด็กหญิงศิริกัญญา วงษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๑

เด็กหญิงศิริพร ท้าวแปง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๒

เด็กชายศิริโรจน์ เขือนแก้ว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๓

เด็กชายศิลปะ แซ่อึง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๔

เด็กชายศิวกร เชือดวงผุย

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๕

เด็กชายศิวนาถ นันทอุมาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เจริญผิว
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๗

เด็กชายศุภกร จรัสเดชวิริยะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๘

เด็กชายศุภกร วงษ์การ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๑๙

เด็กชายศุภกฤต แจ้งกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๐

เด็กชายศุภชัย แดงปดแหลว
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๑

เด็กชายศุภชีพ ชัยชนะรุ่งเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๒

เด็กชายศุภณัฐ รัตนกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ชืนฟก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๔

เด็กชายศุภสัณห์ แซ่จอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๑ / ๙๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๕

เด็กหญิงศุภาภรณ์ แตงร่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๖

เด็กหญิงศุภาวิณี มณฑา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๗

เด็กหญิงสกุลเกตุ นามประกอบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๘

เด็กชายสดายุ ทองสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๒๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขันตี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๐

เด็กหญิงสมฤทัย ไว้สันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๑

เด็กหญิงสมิตา อยู่ใหม่
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๒

เด็กหญิงสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๓

เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ อิมวิบูลย์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๔

เด็กชายสหรัฐ เมฆหมอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๕

เด็กหญิงสาวิตรี ฟงสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๖

เด็กชายสิขรินทร์ เหลืองจันทึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๗

เด็กชายสิทธินนท์ จอนไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๘

เด็กหญิงสิธาดา เทพอารักษ์กุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๓๙

เด็กหญิงสิมิรัน เอียมวิไล

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๐

เด็กชายสิรภพ บุดดีปอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๑

เด็กชายสิรภพ มิอุบล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๒

เด็กหญิงสิริกร รุจนกนกนาฏ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๓

เด็กหญิงสิริณี ปยะมาสิกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๔

เด็กหญิงสิริประภา เต็งเก้าประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๕

เด็กหญิงสิริวิมล ถมนาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๖

เด็กหญิงสิรีรัตน์ คงเพียรธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา พรมจันทึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี อินสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๔๙

เด็กหญิงสุณิสา วงษ์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ รวยกระบือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา เจริญยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๒

เด็กหญิงสุธีรา หวังแนบกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ดอกม่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๔

เด็กหญิงสุพรทิพย์ กุลจิราชนกนันท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา แสงตะวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา หวังครกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๗

เด็กหญิงสุพิชญา เซียงคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ปนแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ วงษ์ระคร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชำชอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี ภู่ขวัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๒

เด็กหญิงสุรีย์พร เพชรภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๓

เด็กหญิงสุไพรินทร์ นิยมวัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีวิชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๕

เด็กหญิงอติกานต์ พิจิตร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๖

เด็กชายอธิชนัน ราตรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๗

เด็กชายอนุภัทร จันทร์ฤกษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พงษ์ศิริโชค
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๖๙

เด็กหญิงอรญา ชัยยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๐

เด็กหญิงอริศรา ปญญภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๑

เด็กหญิงอริสรา คณาโจด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๒

เด็กหญิงอริสา คณาโจด
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๓

เด็กชายอรุช กุงไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๔

เด็กชายอลงกรณ์ แสนสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๕

เด็กหญิงอลิษรา เริงเกียรติ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๖

เด็กหญิงอัจจิมา แก้วมุ้ย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๗

เด็กหญิงอัญชลี ภาวจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เขียมสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๗๙

เด็กชายอาชาครินต์ ดาราพิทักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๐

เด็กหญิงอารยา ศิลาหล่อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๑

เด็กหญิงอารยา แซ่ลี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๒

เด็กหญิงอารียา ศรีจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๓

เด็กหญิงอารียา เซียมสูงเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๔

เด็กหญิงอิสซาเบลล่า จิตรภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๕

เด็กชายอิสรา เกษวิทย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๖

เด็กหญิงอิสรีย์ภัค กันทรสุรพล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๗

เด็กหญิงอุมารินทร์ ฟอกสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๘

เด็กหญิงอุไรพร อรุณรับ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รมย์สูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๐

เด็กชายเขมทิน ศรีสุวรรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๑

เด็กชายเจษฎา เทียนสือเจริญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๒

เด็กชายเชษฐ์ดนัย ปาจรียานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๓

เด็กชายเตชิต บุญอยู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๔

เด็กชายเตชินท์ บุญอยู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๓ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๕

เด็กหญิงเบญจภัทรา จินดามณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ หงิมสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๗

เด็กหญิงเมธาวี เปนสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีมัยนาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๘๙๙

เด็กหญิงกนกพรรณ นวสรร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๐

นางสาวกมลวรรณ มันบุญมาก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๑

นางสาวกมลวรรณ อาภาศิริกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๒

เด็กชายกรวิวัฒน์ เธียรสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๓

นายกฤษฎา รักสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๔

เด็กชายกฤษฎาณัช ไพเราะห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๕

นางสาวกษิมา พรหมเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไตรบัญญัติกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๗

นายกันตชาติ วัฒนธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๘

นายกันตวีย์ ปลังกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๐๙

นางสาวกัลยาณี สือขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๐

นายกานต์ ขุนทิพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๑

นายกิตติธร กังศรานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๒

นายกิตติศักดิ

์

แก้วแกมขุน
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๓

นายกิตติโชค บุญจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๔

เด็กชายกุลฐิติกิจ สายโยธา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๕

นายคณากร
บริรักษ์ธรรมวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๖

เด็กชายคุณากร ไหลเตือย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๗

นายคุณานนท์ เจนชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๘

นางสาวฆนวารี ชนกกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๑๙

นางสาวจณิตา พุทธิวัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๐

นางสาวจริณพร ภักดีกำจร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๑

นายจักรกฤษ ฆ้องดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ นิกรถา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๓

นายจิระศักดิ

์

วงษ์จำปา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๔

นายจิรายุส เลาหวณิช

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๕

นายจีรวัฒน์ ชุดทะเล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๖

นางสาวชนม์ชนก รอดทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๗

เด็กชายชนายุทธ ศรีคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๘

นางสาวชนิดา วังโส
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๒๙

เด็กชายชยธร ทรรพนันทน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๐

เด็กชายชยุต ถวัลย์มงคล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๑

เด็กหญิงชลธิชา น้องสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๒

นางสาวชลธิชา ยศสกุลเลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๓

นางสาวชลธิชา เผือกสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๔

เด็กหญิงชลธิฌา อุดมผล
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๕

นางสาวชลธิดา น้อยเภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๖

นายชาญชล ทองทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๗

นางสาวชุติมา ทีเหมาะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๘

นายชุติเดช มูลมัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๓๙

นางสาวญาดา นาคานุรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๐

เด็กหญิงญาดา มะรุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๑

นางสาวญาดา สอนเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๒

เด็กชายฐิติโชค อมรเวช
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๓

นางสาวณฐา ธิติกรกุลธร
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๔

เด็กหญิงณภัทร เปรียบจันทึก
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๕

นางสาวณัฎฐณิชา ลิมปญญาเลิศ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๖

นางสาวณัฏฐณิชา จุฑาวรรณธนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๗

นางสาวณัฐชา มุกเมธีเสถียร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๘

เด็กชายณัฐดนัย เฉ่งสมบูรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๔๙

นางสาวณัฐนรี ศรีสัมพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๐

นายณัฐพงศ์ ขะนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๑

นายณัฐพงศ์ เถาวัลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๒

นางสาวณัฐพร พรมเจริญทรัพย์
๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุทัศน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๔

เด็กหญิงณัฐสุดา นิลทะราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๕

เด็กหญิงณิชาพัชญ์ คมจิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๖

นางสาวณิชารีย์ บูรณะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๗

นายดนุพร เงินแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๘

เด็กหญิงดลณภา สร้อยสนธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๕๙

นางสาวดวงพร สุขประมาณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๐

นางสาวดวงฤดี โพธิประชาคม

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๑

นายดิศณพงษ์ หงษ์โต
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๒

นายดีพร้อม ใจน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๓

นางสาวตรีเนตร พิศนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๔

นางสาวตะวันฉาย คมขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๕ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๕

เด็กหญิงทักษอร พิมพ์วิจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๖

เด็กชายทัศน์พล โสมะทัต
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๗

นายธนกร ปริยวาทีสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๘

เด็กหญิงธนพร แก้วหาญกล้า
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๖๙

นายธนพันธุ์ วงศรีวอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ใหญ่
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๑

นางสาวธนัชชา สาระชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๒

นางสาวธนัตดา ทองคลี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๓

เด็กชายธนาดล ศรีสุระ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๔

นายธนโชติ สาธุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๕

นายธวัชชัย ยอยรู้รอบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๖
นางสาวธัญญาลักษณ์

ประจันทร์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๗

นางสาวธัญลักษณ์ ชอบรัก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๘

นายธาดา บุญอึง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๗๙

นางสาวนฤมล สุวรรณเศวตร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๐

นายนัฐวัฒน์ มิกขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๑

นางสาวนันทกร เทียนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๒

นางสาวนันทนา เนียมหอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๓

นายนาคินทร์ อินกอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๔

นางสาวนาตยา โพธิสุนทร

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๕

เด็กหญิงนาราวรินทร์ เสนีวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๖

นางสาวนิชกานต์ เพ็งขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๗

นางสาวนิดตยา พวงสมบัติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๘

นางสาวนิภาพร วิชัยสุทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๘๙

เด็กหญิงนิราวัลย์ ปานพรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๐

เด็กหญิงนุชิตา ดวงจันทึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๑

นายบดินทร ชะเอมเทศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๒

นางสาวบุณยานุช ศรสงวน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๓

นายบุรินทร์ ฟองสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๔

นางสาวปรายฟา พุทธทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๕

นายปรีชายุทธ ตรวจนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๖

นางสาวปลายฟา ธัญญานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๗

เด็กหญิงปวีณ์กร รามะเริง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๘

นายปญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๐๙๙๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ ลาดโลศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๖ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๐

นางสาวปทมา เหล่ากลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๑

นางสาวปานระพี สืบกระแสร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ฐิติพุฒิการย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๓

เด็กหญิงปาลิตา ยุรชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๔

เด็กหญิงปยธิดา คู่เมือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๕

นางสาวปยธิดา พงษ์หล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๖

นางสาวปยธิดา สนธิระ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๗

นายปยนนท์ ทองสง่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๘

นางสาวปยะภรณ์ ระถี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๐๙

เด็กหญิงผกากรอง ภูทองเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๐

เด็กชายพนธกร ถนอมทรัพย์กุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๑

เด็กหญิงพนิดา มาตราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๒

นางสาวพรทิพา วงษ์ภักดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๓

เด็กหญิงพรพรรณ กุมุด
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๔

นางสาวพรรณชิตา วันละดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๕

เด็กหญิงพรรณวิภา กลันมา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๖

นายพรหมมินทร์ ศรีสุระ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๗

เด็กชายพศวีร์ แสงสุริยจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๘

เด็กหญิงพัชราภา ณ ปญโญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๑๙

เด็กหญิงพัชริดา คำทะเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๐

นางสาวพัทธนันท์ เคียงกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๑

นางสาวพิมพ์ชนก นึกอุ่นจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วีระวัฒนาพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๓

นางสาวพิรุณรัตน์ เพ็ญศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๔

นางสาวพีรดา สอนพิมพ์สัมผัส
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๕

นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๖

นางสาวภคราวดี โตสมตน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๗

นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองโสภณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๘

เด็กชายภูผา อ่องสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๒๙

นายภูมิพงษ์ นุ่มยองใย
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๐

นายภูมิพัฒน์ กวินปณิธาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๑

เด็กหญิงภูวนันท์ ข้องนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๒

เด็กชายภูวไนย โกสละกิจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๓

นายมงคล เขียวสมอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๔

เด็กหญิงมธุริน การสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๗ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๕

นางสาวมาวารี ทองศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๖

เด็กหญิงมินลดา แก้วเจิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๗

เด็กหญิงมุกธิดา สอนจันทึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๘

นางสาวมุธิตรา กุลนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๓๙

เด็กหญิงยูกะ คากิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๐

นายรชพล สิริภิญโญกานต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๑

นางสาวรวิภา นามสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๒

เด็กหญิงรักษณากรณ์
ผุสดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๓

นางสาวรัญญาพร พิลารักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขสนอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๕

นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๖

เด็กหญิงลักขณา นันทเขตต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๗

เด็กหญิงวรางคณา มะปราง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๘

นางสาววราภรณ์ จารย์สูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๔๙

นางสาววริยา อนุวัตินุโชติกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๐

นางสาววริศรา มุ่งพูนกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๑

นางสาววัณวลี วอสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๒

นางสาววารี พรรณอาราม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๓

เด็กหญิงวาสนา นาชีวะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๔

เด็กหญิงวิไลเรข ดามณีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๕

นางสาววีรดา นันทเขตต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๖

นายวีรากร สมรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๗

นายวุฒินาจ ตุ้มสุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๘

นายศราวุฒิ เจียรจาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๕๙

นายศราวุธ มิกราช
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๐

นางสาวศวรรยา ปรางค์ถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๑

นางสาวศศิกาญจน์ จงกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูจำนง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๓

เด็กหญิงศศิตา ศรีสุระ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๔

นางสาวศศิประภา สละวิเชียร
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๕

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ รักษาวัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๖

เด็กชายศักดิภัช สว่างเนตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๗

นายศักดิขพงษ์

์

พรมพินิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๘

เด็กชายศักดิทอง

์

โตพันธุ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๖๙

นางสาวศิรดา บุญประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๐

เด็กหญิงศิริกัญญา กุมภาพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ นรสาร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๒

นางสาวศิริลักษณ์ ทีตี

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๓

นางสาวศิริลักษณ์ ภูมิวิลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๔

เด็กหญิงศิริลัดดา มูลทองชุน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๕

นายศิริวัฒน์ ศิริวงศ์ศาล
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๖

นางสาวศุภธิดา ฤทธิเลือน

์ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๗

นางสาวศุภมาส สอิงรัมย์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๘

เด็กหญิงษญา เชียวพานิช

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๗๙

นายสมบูรณ์ บุญวิเศษ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๐

เด็กชายสหัสวรรษ สาสุขวัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๑

นางสาวสิริญากร พรมมะณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๒

นางสาวสิริรัตน์ โพธิสมบูรณ์

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๓

นางสาวสุจิตรา ปดไชยสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๔

นางสาวสุจิตรา พรรณลำเจียก

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๕

นางสาวสุดธิดา คัมภิรานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๖

นายสุทธินันท์ พิมปรุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๗

นางสาวสุธาวรีย์ พรหมพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๘

นายสุนทร ทองน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๘๙

เด็กหญิงสุนันทา บุญเขือง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๐

นางสาวสุนิสา เสนาตะคุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๑

เด็กหญิงสุพัชชา นิจันทึก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๒

นายสุพันธนา สุทธิกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๓

นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิศิริกุล

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๔

นางสาวสุพิชญา แก้วแจ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๕

นางสาวสุมณฑา ขาวฤกษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๖

เด็กชายสุรกิต คงคา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๗

นายสุรยศ คงแสงศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๘

นายสุวรรณ สุวรรณวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๐๙๙

เด็กหญิงอชิรญา ยงชัยยุทธ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๐

เด็กชายอดิศร พนมเขตต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๑

นายอดิเทพ พรมชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๒

เด็กหญิงอธิศรา มองตะคุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๓

เด็กหญิงอนัญญา สรณวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๔

นางสาวอรยา เนฟเกน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๕

นายอรรถพร บัวล้อมใบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๖

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฤกษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๗

นางสาวอรัญญา ใยสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๘

เด็กหญิงอลิสรา เสงียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๐๙

นางสาวอักษรภัค หนูนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๐

นางสาวอารยา ลีจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๑

เด็กหญิงอารยา อานจันทึก
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๒

นายอิสระภพ ไพรเขียว
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๓

เด็กชายเกรียงไกร ละออ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๔

เด็กหญิงเกวลิน เฉกแสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๕

นางสาวเกษราภรณ์ โจมเสนาะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำมียศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๗

นางสาวเกียห์ ฮาน เดือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๘

เด็กหญิงเขมิกา จันบัวลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๑๙

นางสาวเจนจิรา กุ่มม่วง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๐

นางสาวเจนจิรา จงรวมกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๑

นายเชาว์วัฒน์ คัจฉพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๒

เด็กชายเทพรัตน์ สว่างวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๓

เด็กหญิงเบญญาภร บุญพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โล่ห์สุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๕

นายเมธิชัย บูรณพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๖

นางสาวเมรินทร์ พัตตานิชานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๗

นางสาวเอมิกา ตาลเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๘

เด็กหญิงแสงจันทร์ ฉุนชืนจิตต์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๒๙

นางสาวไพลิน
พิพัฒน์พุฒิไพศาล ๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๐

เด็กหญิงไอรดา ใจเทียง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๑

นางสาวกติกา ครุฑธาพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๒

นางสาวกมลลักษณ์ แก่นทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๓

นางสาวกมลวรรณ รุ่งโรจน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๔

นางสาวกรพินธ์ พันสุมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๕

นางสาวกฤติยา น้อยบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๖

นางสาวกันยารัตน์ จันทุมมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๗

นางสาวกิตติพร ขึมสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๘

นายคณุตม์ เอียมโสภณ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๓๙

นางสาวคุณัญญา ไหลเตือย

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๐

นายจตุภูมิ วงค์ประทุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๑

นางสาวจิณณพัต วรรณนิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๒

นางสาวจิตรลดา ยศสังข์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๓

นางสาวจิตราพร ขอวาดกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๔

นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๕

นายจิรภัทร คัมภิรานนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๖

นายจิระศักดิ

์

มุ่งสระกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๗

นางสาวจิราพร ผิวงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๘

นางสาวจิราภรณ์ จาบจันทึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๔๙

นางสาวจิราภรณ์ นาคหมืนไวย์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๐

นายจีรพัฒน์ พลสงคราม
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๑

นายจีรวัฒน์ วงษ์น้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๒

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญลือพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๓

นางสาวจุฑามาศ ปนแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๔

นายชนน ศรีทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๕

นายชนัสกิตติ

์

แก้วกุศลวิวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๖

นางสาวชนากานต์ อุ่นศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๗

นายชนาธิป ชนานุรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๘

นางสาวชมพูนุช อินไกร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๕๙

นายชยธร สายธนู
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๐

นายชวิน รัชตธาดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๑

นายชัชพิมุข บุณฑรีกนก
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๒

นางสาวชัญญานุช ขัดโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๓

นายชาคริต เต็งโสดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๔

นายชินกฤต วรวัฒนานุกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๕

นางสาวชีวานันท์ แดงจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๖

นางสาวญาดา คงทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๗

นางสาวณภัสสร วงค์สูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๘

นายณรงค์ชัย พระเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๖๙

นางสาวณัชชา ฉิมทิม
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๐

นายณัฐกิตติ

์

จันทร์สีทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๑

นางสาวณัฐณิชา นิชารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๒

นางสาวณัฐณิชา ภูสง่า
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๓

นางสาวณัฐธิดา สีบ้านบาก
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๔

นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๕

นางสาวณัฐนรี สุขขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๖

นายณัฐนันท์ จำเนียรพืช
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๗

นายณัฐพงศ์ ฆ้องดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๘

นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๗๙

นางสาวณัฐภัทร ชุ่มพิพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๐

นางสาวณัฐวดี บุตรถาวร
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๑

นายณัฐวุฒิ ไสยสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๒

นางสาวณิศาชล เปลียนเฉย

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๓

นางสาวดวงมณี ทิวาประโคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๔

นางสาวทนินธร อนุรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๕

นายทักษิณ เรือศรีจันทร์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๖

นางสาวทิพธัญญา หอมสำราญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๗

นายธนดล ทองพรมราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๘

นายธนาวุฒิ ใจหาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๘๙

นางสาวธัญพิชชา พิรักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๐

นางสาวธันยากานต์ มันกูล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๑

นายธีรภัทร์ เนตรพลกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๒

นางสาวธีรรัฐ พงษ์พิมาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๓

นางสาวนพณัฐ เดชาเลิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๔

นางสาวนพรัตน์ ถวัลย์วีระวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๕

นางสาวนภารัตน์ เชือสูงเนิน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๖

นายนราวิชญ์ พลายละหาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๗

นายนฤเบศร์ มังสูงเนิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๘

นายนัฐพงศ์ คณาศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๑๙๙

นางสาวนัฐพร สระทองหลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๐

นายปฏิพัทธ์ เรืองศรีชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๑

นายปฐมทัศ สือกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๒

นางสาวปนัทฎา คลังทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๓

นางสาวปภัสสร ส้มนิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๔

นางสาวปภาวรินท์ พันทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๕

นางสาวปริยากร ขวัญศิริกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๖

นางสาวปลายฟา สุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๗

นางสาวปาณิสรา ชุ่มรอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๘

นายปยทัศน์ ทิพย์เทียมรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๐๙

นางสาวปยนุช เหล็กสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๐

นางสาวพรกมล สุธีรัตนาทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๑

นางสาวพรชนก จันทร์ฉาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๒

นางสาวพรนภัส เสือเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๓

นายพรประเสริฐ นันขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๔

นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๕

นางสาวพรรณพร กลันมา

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๖

นางสาวพัชรพร นิลวิจิตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๗

นางสาวพัฒนพร วีระชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๘

นางสาวพัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๑๙

นายพันธกานต์ ดาทุมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๐

นางสาวพิชญาพร เพิมพูล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๑

นางสาวพิมพ์ศจี คำทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๒

นางสาวพุธิตา เหล็กราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๓

นางสาวภัทรจาริน วิวาห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๔

นายภาคภูมิ ปฎิสังข์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๕

นายภาณุศิษฏ์ บัณฑิตไพบูลย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๖

นายภานุวัฒน์ นากสกุลรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๗

นางสาวภาวัชญา หาญสุริย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๘

นายภูชิชร์ คำหรรษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๒๙

นายภูมิภัทร อุทรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๐

นางสาวมนัสนันท์ ธีระธุวนนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๑

นางสาวมรกต เพ็งจันทร์แสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๒

นางสาวมุฑิตา เพียรลี

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๓

นายยศนันท์ แสงบัว
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๔

นายยุทธพิชัย ประทุมทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๕

นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๖

นางสาวรวงข้าว กลบสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๗

นางสาวรวินันท์ ประทุมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๘

นางสาวรวิภา โปร่งจันทึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๓๙

นางสาวรสิยานันท์ คงมีทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๐

นายรังสิมันต์ จูงใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๑

นางสาวรัตนาพร ภูทองเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๒

นางสาวรุ้งฟา ชอนครบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๓

นางสาวลัคนา วิเศษอักษร
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๔

นางสาววชิรญาณ์ พัฒนศาสตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๕

นางสาววณิชชา สู้ทุกทิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๖

นางสาววรรณพรรธน์ ต่อโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๗

นายวรรณลภย์ คิดกิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๘

นางสาววรัญญา ผาสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๔๙

นายวัชธนพล วงษ์เมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๐

นายวัชรพล วงษ์เมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๑

นายวัฒนา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๒

นายวายุ ประสพทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๓

นางสาววิกานดา โดดกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๔

นายวิทยา นามวงสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๕

นางสาววิภาวี แฝงเพ็ชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๖

นางสาววิมลรัตน์ เอนกนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๗

นางสาววิลาสินี เดิมน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๘

นายวิศรุจน์ พึงแตง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๕๙

นางสาววิไลวรรณ ภูดินันท์ไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๐

นายวุฒิชัย วาดโคกสูง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๑

นางสาวศรัณย์พร สมนาแซง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๒

นายศรันย์ภัทร เหรียญวิลาศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๓

นางสาวศิรประภา เจริญทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๔

นางสาวศิริภรณ์ ปอสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๕

นางสาวศิริรักษ์ ทิพขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๖

นางสาวศิริลักษณ์ ราชรักษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๗

นางสาวศิริวรรณ นาเมืองรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๘

นายศุทธวีร์ แก้วสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๖๙

นายศุภชัย ร่วมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๐

นายศุภวิชญ์ แปนค้างพลู
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๑

นางสาวศุภากร ชาวประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๒

นางสาวสรัลชนา พุทธหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๓

นางสาวสรารัตน์ พลจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๔

นางสาวสวรรญา นันขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๕

นายสหรัฐ นุ่มยองใย
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๖

นายสหัสวรรษ์ ถนอมศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๗

นายสาริน บุญช่วยสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๘

นายสำราญ พระเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๗๙

นายสิริชัย นาพุดซา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๐

นางสาวสิรินทรา นามวิเศษ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๑

นางสาวสิรินุช โปสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๒

นางสาวสุชาดา โพธิเย็น

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๓

นายสุชาติ ชมสินทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๔

นางสาวสุชานันท์ ลิมโฆษิต

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๕

นางสาวสุดารัตน์ ไวสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๖

นายสุทธิพงค์ ถีถ้วน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๗

นางสาวสุธัญญา ปกา
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๘

นางสาวสุภาพร โปยขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๘๙

นางสาวสุภิญญา คำพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๐

นางสาวสุมาลี จุ้ยนาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๑

นายสุรศักดิ

์

น้อยศิลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๒

นางสาวหทัยรัตน์ เรืองเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๓

นางสาวอชิรญา จำปา
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๔

นายอดิศร ประเสริฐศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๕

นายอดิศักดิ

์

จูหวัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๖

นางสาวอทิตยา แก้วพะเนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๗

นายอนันดา ผุสดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๘

นายอนุวัฒน์ จันทร์คูณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๒๙๙

นางสาวอภิญญา เดิมสุวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๐

นายอภิสิทธิ

์

พิชิตพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๑

นางสาวอรนิชา จันทอุปลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๒

นางสาวอรนุช จงพรมราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๓

นางสาวอรสุดา ศรีเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๔

นางสาวอังคณา ดอกบัวเผือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๕

นายอัฐพล ประยงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๖

นางสาวอินทิวร เดชสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๗

นางสาวอิศราภรณ์ สร้อยกล่อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๘

นายอิสเรศร์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๐๙

นางสาวอุษณิษา
บริรักษ์ธรรมวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๐

นางสาวเกสร หมวดสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

หาญชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๒

นางสาวเขมจิรา ทับกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๓

นางสาวเนือทอง

้

หวังเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๔

นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุวรรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๕

นางสาวเพชรรัตน์ ชิดสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๖

นางสาวเพ็ญชมพู พัฒนประสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๗

นายเพ็ญเพ็ชร เวียงวิเศษ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๘

นางสาวเลิฟลิเดีย บีเลเบ็นเดีย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๑๙

นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๐

นางสาวเหมือนฝน ศิริกระจาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๑

นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๒

นางสาวโยชิตา โชติช่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๓

นางสาวโยษิตา ไตรสกุลวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๔

นายโสฬส พรหมคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๕

นางสาวใบเฟริน ทรายทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๖

นายกตัญู สมวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๗

นางสาวกนกพร รุ่งสัมฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๘

นางสาวกมลชนก พายขยาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๒๙

นางสาวกมลทิพย์ ผันกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๐

นางสาวกรรณิการ์ กุลนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๑

นางสาวกรรทิวา อินทรโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๒

นายกฤติน กฤติยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๓

นายกฤติเดช ปนกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๔

นายกฤษฎา เมตต์การุณ์จิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๕

นายกฤษดา สิทธิปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๖

นางสาวกัญจน์ณิชา ไกรหิรัญวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๗

นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ มะณีวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๓๙

นางสาวกัญญารัตน์ หนูห่วง
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๐

นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๑

นายกานต์กมล อรรคไกรสีห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๒

นางสาวกานต์ธิดา สุราภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๓

นายกิตติ ไชยสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๔

นายกิตติพันธ์ สมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๕

นางสาวกุลชา ปานจุ้ยพะเนาว์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๖

นายคณนาถ มีโชคชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๗

นายคณาชัย สีงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๘

นางสาวจันจิรา สาระกูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๔๙

นางสาวจารุวรรณ ตรีศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๐

นางสาวจารุวรรณ ธีระวานิชย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๑

นางสาวจารุวรรณ วงษ์สมัครการ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๒

นางสาวจิราภา คำผลศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๓

นางสาวจีระนันท์ พลอยคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๔

นางสาวจุฑามาศ แสวงสาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๕

นางสาวจุฑารัตน์ หงษ์ทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๖

นายฉัตรชนก เหง่าพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๗

นางสาวชลดา ยอดมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๘

นางสาวชลดา อุ่นเหมือน
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๕๙

นางสาวชลทิพา มาลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๐

นางสาวชวพาณี เทพรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๑

นายชาคริต ประยงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๒

นางสาวชาลิสา เกิดศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๓

นายชินกร ภาสบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๔

นายชินกรกิตติ

์

นาคเสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๕

นางสาวญารินทร์ มัฆวิมาลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๖

นางสาวฐิตาภรณ์ เพชรเสงียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๗

นายฐิติพงษ์ จึงเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๘

นางสาวฐิติรัตน์ พัดสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๖๙

นายฐิติวัฒน์ ไพโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๐

นางสาวณภัสวรรณ ศรีสมบัติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๑

นางสาวณัฎฐกานต์ จันจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๒

นางสาวณัฐณิชา เกตุชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๓

นางสาวณัฐนันท์ บุญวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๔

นางสาวณัฐริกา สุโทสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๕

นายณัฐวุฒิ สำลีร่วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๖

นายณัฐวุฒิ เอียมพงค์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๗

นายณัฐวุฒิ โชว์สูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๘

นายทักษ์ดนัย จันทราทิพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๗๙

นายทัศนพล เงินเส็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๐

นางสาวทัศน์วรรณ พึงโภคา

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๑

นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๒

นางสาวทิพาวดี ตังวนิชชา

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๓

นายธนกฤต พวงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๔

นายธนภัทร ลีละกานต์พจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๗ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๕

นางสาวธนวรรณ พุทธรักษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๖

นางสาวธนัชชา ยุงกลาง
๒๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๗

นายธนัชชา เรือนคำจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๘

นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๘๙

นางสาวธนัญญา นาสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๐

นายธนาดล ไชยบัวรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๑

นายธนาวุฒิ ศาสตร์พลกรัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๒

นางสาวธมลวรรณ ทองแย้ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๓

นางสาวธัญลักษณ์ ลิขิตสกุลชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๔

นายธันวา วายุโชติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๕

นางสาวธิติยา อำพนันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๖

นายธีรเจต ยอดหานาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๗

นายนครินทร์ สำอางค์กูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๘

นายนครินทร์ สุระสัจจะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๓๙๙

นายนพกฤษฏิ

์

วิวัฒน์นิธิภาส
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๐

นายนพดนัย คณาศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๑

นายนัฐพร มณฑาสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๒

นางสาวนันตชา การะเนตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๓

นางสาวนันทนัช โมราสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๔

นายนันทวัฒน์ ยิงนอก

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๕

นางสาวนารากร มุ่งต่อกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๖

นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๗

นางสาวนูร์เดียน่า บินติ เซลามัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๘

นางสาวนำทิพย์ ปริโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๐๙

นายบัญญวัติ มูลหลวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๐

นางสาวบุญวาสนา ชินตระกูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๑

นายปกรณ์ เผ่าพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๒

นายปฏิภาณ สมพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๓

นางสาวปฏิภาวรินค์ อินทศร
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๔

นางสาวปนัดดา ใจสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๕

นางสาวประภัสสร เยรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๖

นางสาวประภาวัลย์ แก้วดอนรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๗

นางสาวปราถนา ทิศฟองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๘

นางสาวปรารถนา โพยนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๑๙

นางสาวปรินดา หนูสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๐

นางสาวปณญณัช พิมพ์สาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๑

นายปณณพัฒณ์ น้อยแสงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๒

นายปานนที สืบกระแสร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๓

นางสาวปาริฉัตร ซอสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๔

นางสาวปาริฉัตร พลอยม่วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๕

นายปยวัฒน์ ก้อนมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๖

นางสาวปยาพัชร อิมวิเศษ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๗

นางสาวพรทิพย์ มุ่งปนกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๘

นางสาวพรรณทิชา รักไทย
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๒๙

นางสาวพิชยา พันธ์ช่อทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๐

นายพิทวัส เสมอมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๑

นายพิศิษฐ์ ฐิติวงศ์โกศล
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๒

นางสาวฟริญา บัวโภชน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๓

นางสาวภรภัทร
มัชฌประมาณกุล ๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๔

นางสาวภัทรภรณ์ ศรีฟก
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๕

นางสาวภัทรภา อินธิพันธุ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๖

นางสาวภัสสร เขียวเนตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๗

นายภานุมาศ ภักดีพิบูลย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๘

นางสาวภารดี มาสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๓๙

นายภีมเดช เทศสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๐

นางสาวมณีรัตน์ บุญยอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๑

นางสาวมธุรส นครภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๒

นางสาวมยุรี ปลีกล้วย
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๓

นางสาวมรกต คงห้วยรอบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๔

นางสาวมาริษา ธงพุดซา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๕

นางสาวมุฐิตา นามแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๖

นางสาวรวิษฎา รุ่งปภานันท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๗

นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๘

นางสาวละอองดาว โพธิศรี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๔๙

นางสาวลัดดาวัลย์ รากจันทึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๐

นายวรพงษ์ ชาญเสถียร
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๑

นางสาววรรณพร ฉิมพุดซา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๒

นางสาววรรณภา ยินดียุทธ
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๓

นางสาววรรณลดา วงษ์ทน
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๔

นางสาววรรณวิภา สีแหล้
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๕

นายวรวัฒน์ สิบกิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๖

นางสาววรัชยา ว่องวัฒนากูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๗

นางสาววัชราภรณ์ โพธิสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๘

นายวานิชศักดิ

์

โมฬชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๕๙

นางสาววิชุดา ใช้คง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๐

นางสาววิภาวดี ปราบมนตรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๑

นายวีรพงศ์ ยอดปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๒

นางสาวศยามล บัวรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๓

นางสาวศรารัตน์ ศรีบุบผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๔

นางสาวศรินณา คงคา
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๕

นางสาวศศิชา แก้ววิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๖

นางสาวศศิประภา คำดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๗

นางสาวศศิวิมล การพิเศษ
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ขุนสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๖๙

นางสาวศิริพร พยัฆตรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๐

นางสาวศิริรัตน์ โสนาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๑

นางสาวศิริลักษณ์ ฉุดกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๒

นายศุภชัย รัตนกรแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๓

นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๔

นายศุภวิชญ์ ศรีทองเพ็ชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๕

นางสาวศุภาลัย บางครุธ
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๖

นางสาวศุภิกามน หาญณรงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๗

นายศุภโชค สาสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๘

นายสกุลชาย เชือไชย

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๗๙

นางสาวสนธยา สือขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๐

นายสมประสงค์ พรมจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๑

นางสาวสรวิศา พรมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๒

นางสาวสราลี เมืองทีรัก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๓

นางสาวสหฤทัย ดวงจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๔

นางสาวสัจจพร เจริญเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๕

นางสาวสิทธิณี พูลกอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๖

นายสิทธินนท์ ศิริสูงเนิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๗

นายสิทธิศักดิ

์

ประทุมถม
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๘

นางสาวสิรินยา อิมจันทึก

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๘๙

นางสาวสิริลักษณ์ ตะสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๐

นางสาวสิริวิมล อินทิตานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๑

นางสาวสิริวิมล เขียวเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๒

นางสาวสุกัญญา แย้มเกตุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๓

นางสาวสุฑาทิพย์ เขมภูษิต
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๔

นางสาวสุดปรารถนา ลีอารีย์วงศ์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๕

นางสาวสุนิสา วรรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๖

นางสาวสุนิสา อินทรชีวะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๗

นางสาวสุพรรษา หีบปสสา
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๘

นางสาวสุพัตรา ชมเชย
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๔๙๙

นางสาวสุภาภรณ์ โสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๐

นางสาวสุภาวดี ดีจันทึก
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๑

นางสาวสุรีมาศ เตาะหนองนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๒

นางสาวสุวนันท์ คุณเผือก

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๓

นางสาวสุวรรณา อบอุ่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๔

นางสาวหทัยกานต์ เกษมวรเกียรติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๕

นายหนึง

่

พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๖

นางสาวอภิญญา ยวดยาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๗

นางสาวอภิญญา อัดบุตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๘

นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๐๙
นางสาวอมาราลักษณ์

คะสาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๐

นางสาวอรทัย อภัยนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๑

นางสาวอรศยา ไลนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๒

นางสาวอรัญญา กมลกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๓

นางสาวอริสรา รชตวรพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๔

นางสาวอังคณาภรณ์ สีเพ็ชร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๕

นางสาวอัจจิมา อินทรวาส

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๖

นางสาวอัญชิลาวดี ปภณธีร์ธนาภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๗

นางสาวอาภัสรา นารัตท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๘

นางสาวอารยา เชาว์กลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๑๙

นางสาวอาริสา ดีจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๐

นางสาวเกตน์นิภา นาสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๑

นางสาวเกวลิน ตะสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๒

นางสาวเกศกนก แสงพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๓

นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๔

นางสาวเกษราภรณ์ พลายโถ
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๑ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๕

นางสาวเกษศิรินทร์ บุญลอย
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๖

นางสาวเก็จมณี โอษฐงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๗

นางสาวเบญญาภา สำเนียงกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๘

นางสาวเพชรลดา พรหมเลน
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๒๙ นางสาวเพ็ชรศิริไพรินทร์

วงษ์ทวีพานิช
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๐

นางสาวเมรินทร์ อริยเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๑

นายเศรษฐพงศ์ กระจ่างจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๒

นายเอนก อินปากดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๓

นางสาวแพรวา กอบวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ อืนทร์สวรรค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ศิริวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๖

เด็กชายกฤตภาส นาวะนิภาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๗

เด็กชายกษิดิส โคตรศรีเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๘

เด็กหญิงกัญนิกา คราวจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๓๙

เด็กหญิงกานต์พิชชา กฐินเทศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๐

เด็กชายกิตติทัศน์ กากุรุก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๑

เด็กหญิงชนาภา บุญเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๒

เด็กหญิงชวิศา เจ๊กจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๓

เด็กชายญาณพัฒน์ กลินมณฑา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๔

เด็กชายณภัทร โขนสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๕

เด็กหญิงณัฐสุดา วิเศษสุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๖

เด็กชายณัธฐวัฒน์ จีดกลำ

๊

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๗

เด็กหญิงทอฝน ศรีทาโล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๘

เด็กชายทิฐินันท์ ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๔๙

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา บุญกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๐

เด็กชายธนวันต์ นิลเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๑

เด็กหญิงธนัตดา ไทยกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๒

เด็กหญิงนนทกานต์ โมรา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๓

เด็กหญิงนนทวดี ทองชุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ กรวยสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๕

เด็กหญิงนันทิยา โสวภาคย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๖

เด็กหญิงนิภาธร งาสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๗

เด็กหญิงนิสา จานจะโปะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๘

เด็กชายวุฒิชัย ทองเลิศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๕๙

เด็กชายศดานนท์ พุททรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๒ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ หวังก่อกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๑

เด็กหญิงศุภิสรา วากระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๒

เด็กชายสว่างพงษ์ เพ็ชรณรงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๓

เด็กชายสิทธิกร เชือสายสิทธิ

้ ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๔

เด็กหญิงสิรามล ทองรอด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๕

เด็กหญิงสุธิดานุช เสียงเสนาะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๖

เด็กหญิงสุธินันท์ ภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๗

เด็กหญิงสุปราณี แก้วแจ่มใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา หอมโกสุม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๖๙

เด็กหญิงสุภาพร นาชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๐

เด็กชายอชิระ เนียมตะคุ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๑

เด็กชายอภินันท์ กวดขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

ภูใบบัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๓

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๔

เด็กชายกสิณปกรณ์ นาทุ่งนุ้ย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๕

เด็กชายจักรกริช นุชอนงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๖

เด็กชายชาญชนะ สำราญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๗

เด็กหญิงชิดชนก ถีสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๘

เด็กชายชินวัตร จิตจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๗๙

เด็กหญิงฑิมพิกา พวงสุด
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๐

เด็กหญิงณัฐรุจา บุญใบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฐสุดา อ้นใจหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๒

เด็กหญิงทุติยาพร รัตนสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ จักรพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๔

เด็กชายนัฐวัฒ ดอกพิกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๕

เด็กหญิงนันทนา โคตรสมบัติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๖

เด็กชายปรีชากรณ์ กองแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๗

เด็กชายพชร พรมบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๘

เด็กหญิงพรนัชชา แก้วเหล็กไหล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๘๙

เด็กชายยศกร ศรีวิไลเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๐

เด็กชายวายุ อินทรสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๑

เด็กหญิงวาสนา ศรีวิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๒

เด็กหญิงวีระภัทรา อังคณฑี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๓

เด็กชายศราวุฒิ แค่มจันทึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๔

เด็กชายสรศักดิ

์

แชกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๓ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๕

เด็กชายสุทธิเกียรติ ชมภูเพชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๖

เด็กหญิงสุนทรี ทองไล้
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๗

เด็กหญิงสุปราณี หินจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๘

เด็กหญิงสุพิตรา วันภูงา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๕๙๙

เด็กหญิงสุวนันท์ เบ้าทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๐

เด็กหญิงอรณิชา บุญแหยม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๑

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เผยกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๒

เด็กหญิงเมธาพร นีกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๓

เด็กหญิงฉัทชนัน โพธิมี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๔

เด็กชายชัยชนะ สายจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๕

เด็กชายชาตรี ปนเขียนดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๖

เด็กชายชิตวร ปรีชาชวลิตกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์จันทึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๘

เด็กชายนพรักษ์ จิตต์แย้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๐๙

เด็กหญิงนฤมล อุ่นเหมือน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๐

เด็กชายนัฐพงษ์ อินทร์เนียม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๑

เด็กหญิงนันทนา สร้อยกล่อม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๒

เด็กหญิงนุชนาฎ สุดสวาท
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๓

เด็กชายภูวนัย ดอกนางแย้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๔

เด็กชายรชต พรมบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๕

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์นารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๖

เด็กชายวุฒินันท์ จากสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล ชะชินรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

โตนิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๑๙

เด็กชายสราวุฒิ เตยจังหรีด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๐

เด็กหญิงสุพรรษา พินทะเสนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร ปราบภัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๒

เด็กหญิงกิตติญา ภัทรามรุต
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๓

เด็กหญิงครองขวัญ โชสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๔

เด็กหญิงชุตินธร สีนาคล้วน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีศักดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ลิมวิไลกุล

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิสังวรณ์

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๘

เด็กหญิงธนพร พูลเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๒๙

เด็กชายธนากร นิลมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๔ / ๙๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๐

เด็กชายธีระวัฒน์ เพ็ญเขตรกรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๑

เด็กชายนพรัตน์ สกุลทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๒

นางสาวนิศารัตน์ แซ่ลี

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๓

เด็กหญิงปราณี บุญเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๔

เด็กชายปวริศร ศรีโท
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๕

เด็กชายพันกร ศรีทอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๖

เด็กชายพีระพงษ์ ลาสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๗

เด็กชายภาสกร คุ้มพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๘

เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๓๙

เด็กหญิงมลทิรา กุดนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๐

เด็กหญิงมาศฤดี ชารีนาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๑

เด็กชายรัฐนันท์ ภักดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๒

เด็กหญิงรุ่งธิดา จิตร์ธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๓

เด็กหญิงวิชุดา อิมแจ้ง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๔

เด็กหญิงศิริประภา เค้าโนนกอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๕

เด็กหญิงสาวิตรี กกนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์ระคร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๗

เด็กหญิงหทัยภัทร เสือเลียง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หวังล้อมกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๔๙

นายอภิรักษ์ นิยมวัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๐

เด็กชายอริชัย พลจันทึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๑

เด็กชายอัครพนธ์ วุฒิพงศ์ปรีชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๒

เด็กชายอัษฎา ดอกแขมกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๓

เด็กหญิงอาริสา ทับพุ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๔

เด็กหญิงอารียา ร่างทะเล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๕

เด็กชายอาษา ช้างพลอยงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๖

เด็กหญิงเกศวรินทร์ ระยะทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๗

เด็กชายเจษฎา บุญยงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๘

เด็กชายเดชาธร เหนือจำทิศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๕๙

เด็กชายเทิดพงศ์ พิวงค์กุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๐

เด็กหญิงเปมิกา ยอดมีชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๑

เด็กหญิงเรณุกา ยอดมีชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๒

เด็กชายแดนนี ณัฐพล

่

เฮมส์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา วัดจันทึก  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๓

เด็กชายณัฐดนัย ขะนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสวาท
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๕ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๕

เด็กชายนภัส แก้วเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๖

เด็กชายนวพล ฐิติญาณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๗

เด็กชายบริพัตร ลุนบง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๘

เด็กชายภิเชษฐไชย ศิริทัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๖๙

เด็กชายภูบดินทร์ เขียวคล้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๐

เด็กชายศราวุฒิ นพตะลุง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๑

เด็กชายศราวุฒิ ฝาดสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๒

เด็กชายอนนต์ พลสีชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหวาย วัดซับหวาย  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๓

เด็กชายกมลภพ บริบูรณ์มังสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงกรุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๕

เด็กหญิงกัลยกร ชูพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๖

เด็กชายกิตติธัช กิงพุทรา

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๗

เด็กชายกิตติพร บุญถึง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขสุด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๗๙

เด็กชายคามิน พันธุ์ทุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๐

เด็กชายคิรากร นามไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๑

เด็กหญิงคีตภัทร พันธ์ชมภู
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๒

เด็กหญิงจรรยพร จำพิมาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๓

เด็กหญิงจริยา ดีพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำหงษ์สา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรชานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๖

เด็กชายชนะชัย ปนะกะตัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๗

เด็กหญิงชมพู ลำสันทัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๘

เด็กหญิงชวาลา อ่อนหวาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๘๙

เด็กชายชิติพัทธ์ วิสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๐

เด็กชายชินวัตร รัตธิจันทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุลินทาบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๒

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เผยพิมาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๓

เด็กชายณัฐชานนท์ ไชยสีหนาท

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๔

เด็กชายณัฐพร วิชัยวัฒนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๕

เด็กชายณัฐพร หุยกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หนันติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โชคเหมาะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๖๙๙

เด็กหญิงณิชา กอบมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๐

เด็กชายดนุพงษ์ พลบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๑

เด็กหญิงดาวใจ มุ่งผลกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๒

เด็กชายทรงพล แก้ววันนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๓

เด็กหญิงทัศนีย์

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๔

เด็กชายทินกร เช่นพิมาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๕

เด็กชายทินภัทร เอียมสอาด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๖

เด็กหญิงทิพกฤตา เกิดกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๗

เด็กชายธนภัทร ช่วยพิมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๘

เด็กชายธนภัทร แจ่มไทย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๐๙

เด็กหญิงธนาวดี ชูชีวา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๐

เด็กชายธีรพงษ์ ขุนฉิม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๑

เด็กหญิงนัฐริกา โตสนัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๒

เด็กหญิงนันทิตา รืนรัมย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๓

เด็กหญิงบุษปรัชต์ จันทโยธา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๔

เด็กหญิงปวีณา ทุ่งจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๕

เด็กหญิงปาริชาต มนพิมาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๖

เด็กหญิงปยฉัตร ทรวงสระ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๗

เด็กหญิงปยพร สิงห์สนัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๘

เด็กหญิงพลอยวรีย์ ดีงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๑๙

เด็กหญิงพัชรมัย แว่นรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๐

เด็กหญิงพันพัสสา พลจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๑

เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรอุย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๒

เด็กหญิงพิยดา กลางนคร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๓

เด็กชายพีรวัฒน์ บุญตะวัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๔

เด็กชายพีรวัฒน์ พิรักษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๕

เด็กชายพีระพัฒน์ มีอยู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๖

เด็กชายพูนชนะ พบดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๗

เด็กหญิงภาวินี สารจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๘

เด็กชายภาสกร สุวรรณศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๒๙

เด็กชายภูริภัทร วิไธสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๐

เด็กชายภูวดล พราหมณ์พันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๑

เด็กชายภูวนัย ฟองไชย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๒

เด็กชายมนูญ คงคาใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๓

เด็กชายมารุต วิไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๔

เด็กหญิงมุทิตา พรรยราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๗ / ๙๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ ผลาธัญญะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ นำนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์เพชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๘

เด็กหญิงฤดี ระแวงสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๓๙

เด็กหญิงลลิตา จำปางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๐

เด็กชายวรวิช ศรีสุขกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๑

เด็กชายวันจักรี เบียดนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๒

เด็กชายวาทัศน์ หมัดแม่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๓

เด็กชายวาทิยากร อ่อนแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๔

เด็กหญิงวิรัลภัส สินถาวร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๕

เด็กชายวิรุฬห์ ปนสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๖

เด็กชายวีรร์ดัม มาซอ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๗

เด็กชายศรายุทธ หาญโนนแดง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๘

เด็กชายศราวุฒิ ดวงปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๔๙

เด็กหญิงศศิธร แปนสุขา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล พินิจนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๑

เด็กหญิงศิราณี ปองเขต
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๒

เด็กหญิงศิริกุล จุ่มกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๓

เด็กหญิงศิรินรัตน์ ลอมไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๔

เด็กชายศุภวัฒน์ เขม้นงาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๕

เด็กหญิงสกุณา กริงกระโทก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๖

เด็กชายสุนัน เริงไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๗

เด็กหญิงสุนิสา สนทะวิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๘

เด็กหญิงสุพรรณี พูนสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๕๙

เด็กหญิงสุพิชชา บุญมาพิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๐

เด็กชายสุริยา อาจศึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๑

เด็กหญิงอนัญพร หันเหิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๒

เด็กชายอนุชา หมอกมะเริง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๓

เด็กชายอนุชิต ทะรินรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ รักอู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ประจิตต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๗

เด็กหญิงอริสา นรเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๘

เด็กชายอัครเดช เชิญกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๖๙

เด็กชายอานนท์ มานะเสน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๘ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๐

เด็กหญิงอุทุมพร พิศพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๑

เด็กหญิงอ้อมใจ ปนพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๒

เด็กหญิงเกวลิน ทองคลี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๓

เด็กชายเจษฎา นิทะรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ นำนิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ แร้นพิมาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๖

เด็กหญิงเปรมฤดี มนทองหลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๗

เด็กชายโชคสวัส สวัสดิดล

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๘

เด็กหญิงไพลิน ไชยโย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๗๙

เด็กหญิงไอร์รัชดา ค้าขึน

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำธิสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๑

เด็กหญิงกรวิภา หุ่นกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๒

เด็กชายกลยุทธ แสวงสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๔

เด็กหญิงกัลยา เอสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๕

เด็กชายกิตติพล พลบำรุง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ผินนอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ นามดอกไม้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๘

เด็กชายจักรี แร้นพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๘๙

เด็กหญิงจินต์ศุจี ผาทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๐

เด็กหญิงจิราภา ใจเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๑

เด็กหญิงจิรายุ เบ้าทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ประจงรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๓

เด็กหญิงชลาลัย ไฉวกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๔

เด็กชายชานนท์ ภูสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๕

เด็กชายฐาปนา ขันแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๖

เด็กชายฐิตินันท์ คำมุงคุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๗

เด็กหญิงณัฎฐยา ศรีแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แฉกพิมาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๗๙๙

เด็กชายณัฐดนัย ชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๐

เด็กหญิงตรีธิดานันท์ พะนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๑

เด็กชายธนธรณ์ มนตรีประถม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๒

เด็กชายบุลากร ปนะเต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๓

เด็กหญิงประภาพร โกรพิมาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๔

เด็กหญิงปยภรณ์ ควรกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐๙ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๕

เด็กหญิงปยรัตน์ วงษ์น้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๖

เด็กหญิงปย์รดา สนเอียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๗

เด็กชายพงศภัค สนับกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๘

เด็กชายพงศ์ศุลี วงศ์ชาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๐๙

เด็กชายพรศักดิ

์

หิวพิมาย

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๐

เด็กหญิงพฤกษา รักษาไพร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๑

เด็กหญิงพัชรี รู้งาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๒

เด็กหญิงพิมพกา พิมพา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๓

เด็กหญิงพิมพนิตตา กระชอนสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ผลคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๕

เด็กชายภราดร ฉิมมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๖

เด็กชายภราดร ชูชีวา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๗

เด็กชายภราดร นาคพะเนาว์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๘

เด็กชายภราดร มีภาพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี ดวงพิมาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๐

เด็กชายภาคิน มณีรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๑

เด็กชายภูวนัย ประกอบมิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๒

เด็กชายภูวนาถ ประจงจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๓

เด็กชายมนตรี ยังพิมาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๔

เด็กชายมนตรี ร่าเริง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๕

เด็กชายมนตรี ไปแดน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๖

เด็กชายมินทาดา บุญนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๗

เด็กหญิงมุทิตา จันทีนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๘

เด็กหญิงมุทิตา มานะดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๒๙

เด็กหญิงยุพิน โค้งอาพาท
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๐

เด็กหญิงยุวรัตน์ ฝงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๑

เด็กชายรติพงษ์ ฝงไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ สงนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๓
เด็กหญิงลักขณาวรรณ

นาสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๔

เด็กชายวรชัย เม่นหวา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๕

เด็กชายวรพล แว่นรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๖

เด็กชายวิชชากร หน่อทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๗

เด็กหญิงวิภาดา จ่าไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๘

เด็กหญิงวิภาวี ลือกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๓๙

เด็กหญิงวิยดา กับรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๐ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๐

เด็กชายวีระชน แดงไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๑

เด็กชายวุฒินันท์ สงสุแก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๒

เด็กชายวโยธิน โฉลกกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๓

เด็กหญิงศรินญา ปนกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๔

เด็กหญิงศิริพร ก่ายโนนสูง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๖

เด็กชายศุภชัย สียางนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๗

เด็กชายศุภมงคล สวนดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ บุญถึง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ปตาระพา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๐

เด็กหญิงสุจิตรา เทมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๑

เด็กหญิงสุชาดา รักจะโปะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๒

เด็กหญิงสุชาวรรณ แก้วอำนาจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา พุ่มมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๕

เด็กหญิงสุภัทรชา รุ่งเปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๖

เด็กชายอนันต์ เมืองศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๗

เด็กหญิงอนุศยา ดวงทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๘

เด็กหญิงอภิญญา ทุ่งจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๕๙

เด็กหญิงอรนภา ไกรมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๐

เด็กชายอรรถพล อุปพงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๑

เด็กหญิงอาทิตญา มลัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุขการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๓

เด็กชายอิทธิราช พูนพะเนาว์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๔

เด็กหญิงเกวลิน ได้งาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผินนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๖

เด็กหญิงแก่นแก้ว แก้ววิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๗

เด็กหญิงกนกพร กลินหอม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนะแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๖๙

เด็กหญิงกนกศิลป จิตประไพย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๐

เด็กหญิงกรบงกช ทรัพย์สูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๑

เด็กชายกฤษดา ตาชมภู
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เวียนนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๓

เด็กหญิงกาญจนา เสนาสนิท
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๑ / ๙๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๕

เด็กหญิงกีรตา เจ็กจันทึก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๖

เด็กชายคฑาวุธ เพ็งศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๗

เด็กชายคมกฤษ แก้วเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๘

เด็กชายจตุรพร ยังพิทักษ์เกียรติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๗๙

เด็กหญิงจริยา เกิดมะเริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๐

เด็กชายจิราธิป วงค์วาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๑

เด็กชายจุฑาวุธ เดชหนู
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๒

เด็กชายฉัตรตะวัน สุภะสีมากุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๓

เด็กชายชนม์ชนก คำภีรสุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๔

เด็กชายชินวัฒน์ มานุสนธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๕

เด็กชายชินวัฒน์ เดียวกลาง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

มูลพิมาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา โพธิวิเศษ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๘

เด็กหญิงณัฐฑริกา มูลชีพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๘๙

เด็กชายณัฐพล ชินโคตร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กำพุฒกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๑

นายณัฐวุฒิ เกียรติจำลองกุล
๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๔

เด็กหญิงดาริกา ช่างหล่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

ดิษดำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๖

เด็กชายทินกร ทิมสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๗

เด็กหญิงทิพย์มณี มุ่งโตกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา อุตส่าห์การ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๘๙๙

เด็กชายธีรภัทร จุลลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๐

เด็กหญิงนรีภัทร เข้าพิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๑

เด็กหญิงนันทิชา อยู่โยธา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๒

เด็กหญิงปราณี นวลผ่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๓

เด็กชายปราบชนะ
บุญรัตน์ประพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปานาสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๕

เด็กหญิงปยธิดา สนับกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๖

เด็กหญิงปยภรณ์ พันธ์สร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๗

เด็กชายปุณวิทย์ ปนแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๘

เด็กหญิงพรธิภา ใจทน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๐๙

เด็กหญิงพรพิมล ปลังกลาง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๒ / ๙๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๐

เด็กชายพัชรพล สิงห์เพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๑

เด็กชายพันธวัช นามเค้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันขุนทด

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๓

เด็กชายภากร ไชยพูน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๔

เด็กชายภาคภูมิ ยอดนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เปรืองนา

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ พงษ์พิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๗

เด็กหญิงภานุชนาถ เปรียมพิมาย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วอำนาจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๑๙

เด็กหญิงภาวิณี บุญกำเนิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๐

เด็กหญิงภาวิดา ชมจุมจัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๑

เด็กชายภูเบศ บ่อพิมาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เดียวกลาง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๓

เด็กหญิงมินทร์ธฎา ร่วมกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๔

เด็กชายยงยุทธ กุลนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๕

เด็กชายรชต ทองวิเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๖

เด็กหญิงรสริน เนียสไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๗

เด็กหญิงวนิดา อมแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๘

เด็กหญิงวรรณภา ฟองพิมาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๒๙

เด็กหญิงวรัญญา ถมกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๐

เด็กชายวรากร หินกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๑

เด็กหญิงวราพร กำเนิดกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๒

เด็กหญิงวรารัตน์ ต้นกระหาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๓

เด็กชายวรเมธ เพ็ชรทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๔

เด็กชายวัชรพงษ์ จิตรนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๕

เด็กหญิงวันวิสา มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๖

เด็กชายสหรัต งึดสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๗

เด็กชายสายชล คลังพิมาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๘

เด็กหญิงสายธาร ทองหนัก
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๓๙

เด็กหญิงสุนิสา สุทธิสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หนาดคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ นาคพะเนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วกองเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๓

เด็กหญิงสุรีย์พร หุ่นประการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๔

เด็กหญิงอธิชา กองเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๓ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๕

เด็กหญิงอนิษา เมืองแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๖

เด็กชายอนุชา แผนกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๗

เด็กหญิงอรสิมา วรรณปะโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๘

เด็กหญิงอรัญญา คดช่างพะเนาว์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา ชัยศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๐

เด็กหญิงอิศราพร นิราราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ เจิมไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๒

เด็กหญิงเกษริน ดูกระบือ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาญชลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ พลีดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๕

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ นักปราชญ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๖

เด็กหญิงเฟองลดา เพชรเด็ด
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๗

เด็กหญิงโยธกานต์ เมืองศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๘

เด็กชายไชยกฤษณ์ วงศ์ศรีแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๕๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ศิรินอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๐

เด็กหญิงกมลชนก เลิศพยาบาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๑

นายกรกต ท้าวบาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๒

นางสาวกรรณิการ์ ลีปอพาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๓

นางสาวกัลยา ช่างไม้
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๔

เด็กหญิงกุลธิดา คงสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๕

เด็กหญิงชนิดา ดวงกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๖

นายชัชชล พงษ์พิมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๗

นายชุติพันธุ์ จารุบุณย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๘

นางสาวญาดา ฉิมกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ เกษี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๐

นางสาวณัฐนิดา สีมูลลาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๑

นายณัฐพงศ์ ปชะโย
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งเปา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๓

นางสาวดวงแก้ว พิมเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๔

นางสาวธนิดา สีหานาท
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทานุมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๖

เด็กชายธีระพงษ์ คำจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๗

นายนราธิป สายสินทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๘

เด็กหญิงบุษรากร เทพกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๗๙

เด็กหญิงปยฉัตร ยาทองทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๔ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๐

เด็กหญิงปยวรรณ ยาทองทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๑

นางสาวปยะนันท์ จันดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๒

เด็กชายภูวนาถ สุราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๓

เด็กชายภูวนาท วระคัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๔

นางสาวยูมิ คิคุจิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๕

เด็กหญิงรสริน แพทย์กลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๖

นางสาววิรัญดา ช่วยพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๗

นางสาวศศิธร เฉียบแหลม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๘

เด็กชายศักรินทร์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ ฟองไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๐

นายสัณหภาส มาตรแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๑

นายสุกฤษฎิ

์

โพธิสิทธิ

์ ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๒

นายกรินทร์ ตลอดไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๓

นายณัฐพล คลังพิมาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๔

นายณัฐสนันตน์ คุณชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๕

นายทัตพงศ์ หมายสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๖

นายธนภัทร ชืนมะเริง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๗

นางสาวธีรกานต์ หวังปกกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๘

นายธีรภัทร สินสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๑๙๙๙

นายนนธวัช พรมทองหลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๐

นางสาวนฤมล อุดไทยเลียง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๑

นางสาวนิลาวัลย์ อินนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๒

นางสาวนุสบา ปนะกาเส
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๓

นางสาวปภาวรินทร์ ชามลตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๔

นางสาวปรีญาภรณ์ ประตูชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๕

นางสาวปาริฉัตร โตสนัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๖

นางสาวปยธิดา นาคสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๗

นางสาวพิมยดา แก้วคูณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๘

นางสาวภัคสร แปนสุขา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๐๙

นายรัตนภูมิ นะบรรดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๐

นางสาววนิดา สุริยะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๑

นางสาววรางค์รัตน์ นภาพิสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๒

นางสาววัชรี อาจศึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๓

นางสาววาสนา อิติบุตรตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๔

นางสาวศศิวรรณ ปจจัยโคถา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๕ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๕

นางสาวสุกัญญา ใจเทียง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๖

นางสาวสุธาดา สุตลาวดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๗

นางสาวสุพัตรา พะนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๘

นายอนวัช แฟนพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๑๙

นางสาวอพิญญา โค้งอาพาธ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๐

นายอภิวัฒน์ จุปมัดถา
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๑

นางสาวอมรรัตน์ โพธิจักร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๒

นางสาวอารียา ได้งาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๓

นางสาวเจนจิรา พัฒนะแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๔

นางสาวเจษฏาภรณ์ มีอยู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๕

นางสาวเพ็ญนภา พูนเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๖

นางสาวแพรพิไล พิรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๗

นางสาวกัญญารัตน์ พูนเกษม
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๘

นางสาวกัณฐิกา คำนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๒๙

นางสาวกิตติยา เพลงดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๐

นางสาวขนิษฐา พินิจนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๑

นางสาวจุฑามาศ ฟองไชย
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๒

นางสาวชลดา อุดมบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๓

นายชัชวาล อ่อนสุวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๔

นายณัฐวุฒิ เฉียบแหลม
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๕

นางสาวณิชกานต์ โจกพิมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๖

นายนนทกร สนิทชอบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๗

นายนิติภูมิ พรมสุดร
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๘

นางสาวนำผึง

้

ฟนพิมาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๓๙

นางสาวปวีณา บุญมาพิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๐

นางสาวพนาวรรณ์ คลังพิมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๑

นางสาวพรชิตา ราวพิมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๒

นางสาวพัชรีรัตน์ นภาพิสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๓

นางสาวมนทิณี พานเหนือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๔

นางสาวมาลิสา ศรีนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๕

นายยงยุทธ์ ดีพิมาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๖

นางสาวรุ่งอรุณ โพธิพะเนา

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๗

นางสาวลลิตา จำพิมาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๘

นางสาววรรณวิภา หมอกมะเริง
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๔๙

นายวุฒิศักดิ

์

ดีนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๖ / ๙๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๐

นางสาวศิริพร เล้ยจรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๑

นางสาวศิริรัตน์ ยอดแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๒

นางสาวสาริกา โสรัตยาทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๓

นางสาวสุนารี ชินสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๔

นายสุพล บุตนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๕

นายสุรวุฒิ สุแพง
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๖

นางสาวอนุชจารินทร์ เพชรแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๗

นายอนุชา ร่มมะเริง
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๘

นางสาวอรวรรณ รักษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๕๙

นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองชิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๖๐

นางสาวแสงนภา เขียนโคกกรวด

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๕๙/๓๒๐๖๑

นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสาร
๒๖/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑๗ / ๙๑๗

้
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