
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๔๕,๔๑๘ คน ขาดสอบ ๙,๕๐๔ คน คงสอบ ๓๕,๙๑๔ คน สอบได้ ๒๑,๓๒๙ คน สอบตก ๑๔,๕๘๕ คน (๕๙.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๑

นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๒

นางสาวปรารถนา บุญเสริม
๒๔/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๓

นายเอกชัย นางาม
๐๑/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๔

นางวิระวรรณ ผลฟก
๓๐/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๕

นางสาวปรภรณ์ โพธิศาลา

์

๐๗/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๖

นางนิพาดา วรหาญ
๒๒/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๗

นางนงนภัส นาทองลาย
๑๙/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๘

นางจงรัก หาญคำ
๑๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๐๙

นางณัฐนี โปร่งสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๐

นายชัยยงค์ บุญไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๑

นางสาวรวีวรรณ ปรังประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๓๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๒

นางสาวจินดา ชูเกาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๓

นางประเทือง ชมขุนทด
๒๓/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๔

นางสุกัลยา ภารสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๕

นายเกษม พงษ์ไชย
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๖

นางสุจรรยา พงษ์ไชย
๒๕/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๗

นายสมยศ ศรีเกาะ
๐๖/๐๒/๒๕๑๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๘

นายสมศักดิ

์

ศรีเกาะ
๐๔/๑๐/๒๕๑๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๑๙

นางสาวศิริวรรณ์ โตตุ่นหมืนไวย

่

๑๑/๑๒/๒๕๑๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๐

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเกาะ
๑๒/๐๙/๒๕๑๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๑

นางสาวสมนึก ขุนคงเสถียร ๕/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๒

นายอินทร์ รมพฤกษ์
๑๕/๓/๒๕๐๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ประโดก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงนาฎชนก ตอชัยภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงหฤทชนันท์ ฉิงอินทร์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พรรณชลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กชายภูวดล ลิลา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงนภัสรา พรมมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงพัฏชภรณ์ บินขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ ตรีเมฆ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายวิเชียรรัตน์ จงกลกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงณัฐชา เสือโสมง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงภาวินี จิตจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงพาขวัญ แอบเสลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงกิติมา แก้วทะเล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงพิยดา พุทธบุรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงชนาธินาถ ส่งเสริม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงวนิดา จันทร์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์ปน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา พุฒศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

โพธิใจยัง

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กชายณัฐภัทร โพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงสุภัสสร โฉสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงศศินา จาตุรงค์ธนกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงวิธิตา แสนจังหรีด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงขวัญธิชา ดีท้วม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงจิรสุตา ดีด่านกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ อักษรสระน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงมนทิชา สินภูธร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงแสงดาว ขันทะศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปรุงโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กชายปราโมทย์ เหมะรา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงชลนิภา จำปา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายสราวุฒิ เจริญชนม์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กชายคฑาเงิน ทองสิงหา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงกมลเนตร ท่าลาด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงรัตนาวดี สว่างชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กชายศิวกร ทองย่อม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงสุรีย์ อาบโคกสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงไอริน น่วมมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กชายธนาทร หม่อมขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ประทุมวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กชายกฤษนัย กรึมกระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงศิริจันทร์ ขวัญวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงสิริเพ็ญ นำเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงรุ่งฟา สาประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงวันนิสา ขุนนคร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประสานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงจริยา หุ้มไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กชายนพเก้า นวลสวาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กชายคุณานนท์ เชือตราพระ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายศราวุธ กอกกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กชายจีรวัฒน์ เดิมกะฮาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ มงคลกูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กชายนันทวัตร์ ปลังกลาง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายกฤษณะ ลำเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงณัฏฐา ไชยธงรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายธนธรณ์ ศรีสาคร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กชายพันธ์ธวัช หมันครบุรี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงปณิตา แสนประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงจิตตา ตุ่นกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายวันชนะ หมูคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กชายชานนท์ หมายรอกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กชายภัทรพล คงสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กชายสัณหณัฐ หัสครบุรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายยศพล กังแฮ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กชายธีรภัทร ไขทะเล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ นามขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงกมลมาศ ไวสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายภูวเดช ไชยณรงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กชายก้องภพ เทียมเกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงสุภาวี ชนะทะเล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กชายปฐวี ตาลสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายนพดล ศิรประภานิมิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงสายไหม เศษเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงสุกันยา นาหมัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายคามิน แทนวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กชายจิรายุ หอมขจร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายธนัท ศิริศัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงสาวิตรี อุ่นสูงเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงชุติมา ฤาชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ภูเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงภัทรมน บัวพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จำนงดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา สารนอก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงจิราภา เพ็จนา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงพิมชนก งามจันอัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กชายสิรวิชญ์ คิดการ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงอภิญญา เปรมศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ พูนมีพะเนา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงพิณธุอร พิมพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายอมรเทพ ไทยสมัคร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กชายชยานนท์ ทะยอมใหม่
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายรัตน์ภูมิ นามไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงสโรชา ศิริกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงปณิตา บัวครบุรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงทิพเนตร เกวียนสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงกัญญาณี เอียมแท้

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงปราณปรียา หงษ์วิลัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงภานุมาศ สิงห์อาจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายสุทธญาณ์ ถวิลรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงสาวิกา รักวิเศษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงอรัชพร จำมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงมนิสา นาคา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายวีรภัทร เดินกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายชวนนท์ ชาญมะเริง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายนธีพงษ์ ใจแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายณัฐพล อินทรงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายศิวกรณ์ เทกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นอกกระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายธนิสร หม่อมกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กชายวรัญู สุดแสนยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กชายฐิรวัฒน์ ไทยพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงพัชราภา คลำพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงปาริตา แหยมพิมาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดแสนหวาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กชายจารุวัฒน์ รัตนวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงอภิรดา หงษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงกรองทอง ทัดสะวอน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ทรัพย์ขำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีจุย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทะเล วัดหงษาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๓

นางอาทิตติยา สมเพียร
๐๙/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๔

นายธีรยุทธ สมเพียร
๐๑/๑๒/๒๕๑๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงภัคธีมา ทรงชัยสงวน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่โค้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายธีรยุทธ วิไลแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล สายทะเล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เวียนขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายวิบูลย์ศักดิ

์

ทับมะเริง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงกชพรรณ จิตฐรักษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงพรภินันท์ ภูริวัฒน์พงศธร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี ยิมมะเริง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กชายนพชัย การถาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายกันตพัชร บุญศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายกฤษ บรรจงใหม่
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กชายจิรัฐติกาล ยอดวงค์พะเนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กชายณันทวัฒน์ เทียงกระโทก

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กชายสุธินันท์ ฉายแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายธนกร พิมพ์กลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กชายธนากรณ์ ไทยมะณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายนวพล บุตรไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายปวริศร์ บุญมามอญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เลิศจะบก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายภูริศ เชียวนาวิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ปะทะโก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กชายปกรณ์ โยงทองหลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคประกอบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายภูมิรพี ชาติเหมาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พงษ์ประยูร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กชายศักย์ศรณ์ ภู่เกิด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายสัจจาวุธ ตาบผึง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กชายกชพงษ์ คงเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงกมนนัทร์ กลักโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา กุฏโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงตติยา จาริย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงธนัชพร กล้ากลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสฬส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แซ่อึง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงรุ่งรวิน ชูจอหอ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงสุพิชญา ลิมวัฒนาสมุทร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงไอลดา มิงขวัญ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ น้อยเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงพนิตนันท์ เถียวสูงเนิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงวาสนา นิมนวม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กชายกษมา โมลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายกฤตพล ชืนสูงเนิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

วงค์ตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กชายณัฐภัทร ชวนานุกูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ตอมพุดซา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายธิติ สาวสายออ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายศิวศิลป เจียศิริพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายสถาพร บุญรอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายอมรินทร์ จอมเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กชายอชิระ จันทะคล้าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กชายอัครชัย บุตรเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงกิตติญา ขิมกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จรัญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงบงกช ขุราษี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงเปมิกา บุญทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงพิชญธิดา คำคล้าย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงแพรพลอย ปญญารัตนรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงภควดี ศรีทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ วงษ์ด่านเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงอิชยา แม่นสำรวจการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายกมลภพ ต้อมสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ สีราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายคงกระพัน จันทร์เพ็ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กชายชัยยงค์ สุวรรณสิริเมธี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงดาปนีย์ เกสรหอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายธีรกานต์ ประเสริฐกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายเมธาพัฒน์ เรืองวราพรภัทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กชายปริวัฒน์ สร้อยศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายปวินท์รัตน์ อินตางาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายพชร ธงภักดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ สวัสดิจะบก

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กชายสรศักดิ

์

คิดทำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายอนุยุทธ ปนเทศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กชายอัศวิน เอือศรี

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายเอกบุตร จันเจียวใช้
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ชุดทะเล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กชายกิตติพิพัฒน์

์

จันทร์บุญเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายทัตเทพ บูรณะปรีชา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๕
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ หาญทองหลาง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงญาตาวี ชำชอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงฐิตาภา มหาสมุทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงธีราพร ปราบงูเหลือม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงภรภัทร กระจ่างโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงปานชนก ศรีมหาพรหม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ หมายดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชญา ปอกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงชญานิศ ตอจอหอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายกฤษฎา จิตรกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายจิรายุทธ ธนรักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายชนะเกียรติ แก้วชมภู

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายณัฐดนัย ผินโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กชายภาคิน กุลแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายยศพนธ์ อุปฮาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายรัตนากร เพ็ญโคกกรวด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายศุภชัย ยินดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายสรณ์สิริ จงสุขกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายอชิระ อึงสกุล

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายอติรุจ พัฒทัยสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายนพรัตน์ วรรณ์ธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายแสนยากร หม่วยนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงกุลจิรา สุทธิพิทักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปลืมมะลัง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงโชติกา กล้วยสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงญาณิศา งามเมืองปก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซ่โค้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงธันย์ชนก พงษ์อารีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๓
เด็กหญิงประภาวรรณ

บุญพลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร เอือรัตนพิศุทธิ

้ ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โลหณุต
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงอธิชา ศิริโภคานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงชนัฏฐา เด่นกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายกรกฤษณ์ ปราบภัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายกฤษณะ สำกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายชยานนท์ ม้วนโคกสูง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะอันทัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายธีรเดช บำรุง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กชายวรวัฒน์ พรหมคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กชายวาณิชย์ เงินบริสุทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายอชิระ อินทร์ทิพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายสหชัย ครอบเพ็ชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ พัชนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายจักรภัทร กัลยาณรุจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

อินศร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๐
เด็กหญิงกัลยาณมิตร อ้อมกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วรมากุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงจันทร์งาม รักษาสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงณชมน สุมิรัตนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงญาณิศาภา อุดมพัทธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงธวัลหทัย ไชยเหง้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงบุญยอร แหนกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงพัชราภา กาญจนพิมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงมายาวี เติมประทีป
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงลลิตภัทร มหาวีระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุนทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงสุภานัน เก่งกว่าสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงอารยา ตอมพุดซา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงอรรยา พรหมสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายรชต นนทวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พรหมรุกขชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงศจีรัตน์ เพ็งชืนพะเนา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงภัททิรา คอหล้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี ท่อจะโปะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงปยะภัทร จงฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายทัศไนย์ ศิริปรุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายปกปอง พีระรัตน์เสถียร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายพันธวัช มุทาพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงชาลิสา รัตนวิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงญาณิศา มุ่งมาหมัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กชายเจษฏาภรณ์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงปพิชญา ชาญชนะโสภณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงจรณินทร์ แตรพิมาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงลลิตา คชาไพร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายกมลวัฒน์ รัตยวิชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายจิรภัทร กองฟู
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายจัตุพล ศิลาวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายจันฑลักษณ์ พรมลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายธนดล ยุพากิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายพิชเญศ สัจจชูสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายพีรณัฐ ประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายพงศพัฒน์ มีชำนาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายภูมิภัทร โคตรฮุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ถาปนตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายศ้สตรา วัดพะเนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงกชพร สุรอมรกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงณิชาวรีย์ กอไม้กลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๒
เด็กหญิงธนพรรณพร โอมฤก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงพิชชากรณ์ แคะมะดัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงพิมพ์งาม มาไทยทองหลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงมัญธนา แก้วตัง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๖
เด็กหญิงรัตน์ติกาญจน์

แถวเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงวริศรา วชิระพัฒนกิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงสมิตานัน ปุกกระโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ แร่ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายศุภวิชญ์ แสงทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายชนะศึก บุญอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายทนาธิป สีหานารถ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายไชยโชติ ดีอำมาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายธฤษษร คงวิริยะวิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายนัฐกรต์ ประทุมวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายนพดล แดงอิทธิภัค
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายพงศกร โตโพธิกลาง

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายพัฒนเศรษฐ์ หลุ่งเปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กชายภรภัทร เงินโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายศิวัฒน์ นาคทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงเกสิณี บกกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ อินพู่
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงกันย์สินี เพ็งที
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงฐิตากร เกยจอหอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ยกทวน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงพิชญาภัค ผุดผ่อง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงพัชราภา ลาดบาศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงลลิตา ค้าขาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงสิริมน ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กชายจิตรภานุ โกรโกศล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงวรัทยา จำนงค์สุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายดิษยพัฒฌ์ พวงมัง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายธนภูรี แสนใหม่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายธนสิน ฮอศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายเปนเอก ศิลปสาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายภาคภูมิ ชำนาญกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายภัทรภณ จิตต์ขวัญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายวิศรุต เลียมกระโทก

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายวุฒิศาล อินทะสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กชายอัครษร พัฒนวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ดีทะเล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงจิรภัทร โพธิแก้ว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงจินตภา สระสงคราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงญาณภัทร บุญเพิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงณิชารีย์ ก้อนในเมือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงณัฏธิชา แอ่งกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงดวงฤทัย แดงอิทธิภัค
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงธนัญญา แซ่ตัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ทวีจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงสุตาภัทร ปนสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กชายชนาธิป เภาท้อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กชายฐิติกร แซ่ลี

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กชายธนกร ทองเหลือม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กชายธนภัทร์ จิตเทวา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายนันทภพ รุจาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายภูมิเพชร นิลรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กชายวิชญะ พิจารณาธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายศุภชัย พยัคพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มืนขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

วงศ์อนุ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงกีรติกา คำโสภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงฉัตรธิดา เสริมรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงฐาปนี สุดใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงรัตติญา ศิริรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จัดจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงสุภัคชญา ปริกกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงสุชานันท์ จรโคกกรวด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงอมราพร คำภานุช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายกฤติธี รูปชัยภูมิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายชินวัตร เนืองกระโทก

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายณัฐกรณ์ ปะอันทัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กชายนิพพิชฌน์ มหัธนะศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายพลาธิป พรมมร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายปรปณณ์ ไตรภพกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายวัชรากร รุ่งพานทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กชายศรีศักดิ

์

ไทยประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงกฤษติกา เปล่งกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงกิงตระกูล

่

แซ่ลิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงจิรนันท์ จันณรงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงจิรัชญา ราชอาษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กิตติศักดิโสภณ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงชญาดา เติมพรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงปราณหทัย โฆษิตอัมพรวัฒน์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงวรวรรณ วงษ์อัน

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงวิชชุดา โพธิเกาะ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงหริกานต์ ตังใจ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กชายณัฐนันทน์ ยางนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายธนภัทร จันทรศาลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายประกาศิต ธาระรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายรัชต์พงษ์ ธัญญสุธาพงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายณฐพงศ์ กันกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายศิวัช เคียนขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงธาวันรัตน์ บึงบาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สิมศิริวัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงธมนวรรณ อยู่สำราญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงพรรณษา มุสิกา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงธิดาญา วรุณโรจน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงวีรินทณ์ เทียนพิมพ์ใหม่
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงศุภัชญา สมาจักร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงสุดทีรักษญ์

่

เอกสิทธิอุฬาร

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กชายก้องภพ บุญยงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วัฒนศรีสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายธนชิต บุญรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายปฎิภาณ จันทวิมล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายพิสิฏฐ์ โตหมืนไวย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายโยรธาณ ประยงค์รักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายฤทธิรงค์ เตือยสีชัง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ้อมจะบก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กชายศรัณย์ รานอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายสืบสกุล แซ่ลิม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงจิณณพัต ปลิงกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงชญาน์นันท์ เบียกระโทก

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงโชติรส กู้กระสัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ซอสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงญาณิศา รับรอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงธัญชนก ภูมิพักตร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงปยพร แก้วมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงฝนทิพย์ งามตรง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงชลดา สุขปานกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงพัชรี เหล็กทะเล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงวนารีย์ รุนใหม่
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงวริสา อุทัยดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล แจ่มศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงสุขฤทัย ผลาวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายกฤตเมธ ทิมพรมราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายเจษฐา
ติระพงศ์ประเสริฐ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ วรรณมหินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายธนภัทร นอกกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายนราธิป สะสม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายนิธินาถ นิธิหิรัญนุกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สกุลทองดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายวงศกร เครือทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายอธิวัฒน์ แพละกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงกุลณิศ แสนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงภคมน พูนกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงลภัสรดา ช่างเกวียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงศศิวรรณ พัดโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงศิระประภา วงศ์จันทรปกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงสุภัชชา ชำนาญไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงอารยา หมืนมะเริง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงอรอุษา แสนประสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ ภู่ครบุรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายกรณ์ดนัย ขอนพุดซา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วีระวนิชกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กชายพงศกร จงเพ็งกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายปรวัฒน์ ชัยยัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สังเกตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายณัฐกรณ์ จันทรเสนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงสุชัญญา พูลพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ท้าวนิล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายชยธวัช รักษาราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ ลีวัฒนกุล

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงปณณพร คิดพ่อค้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายกฤษณ์ เอนกวิพุธกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายณภัทร จ่ามมาตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทนะศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายชัยประเสริฐ โกฎพระแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงอรพิม พาขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงสุภัสสรา จิวขุนทด

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงธิญาดา สมพงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงสินีพัช เชยโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงขวัญหทัย จริงประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายฐิติกร ด้วงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ มุ่งยอดกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงภารดี สินรัชตะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๓

นางสาวณิชาภา พันธ์เพิมพูน

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๔

นางสาวรุ่งนภา เกิดกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๕

นางสาวสาวิตรี ทองสุขนอก
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่กันแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายยศอนันต์ จินากูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ นันกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กชายกณวรรธน์ สระกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ จิมสูงเนิน

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา แดงสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๒
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

กุรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงสุรดา กาญจนนวโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงวีรนันท์ วงศ์ดีธนรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงณภัทร เอียวภัทรพงศ์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงรัชจิรา ศรีสุนทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงโชติกา แกงโคกกรวด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงขวัญข้าว สุนทรรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงณัชชา ปราศรัย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงอัญชิสา ยึดวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงธิตะวลี แก้วด่านนอก
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงวรัญยา บุตตะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ พูลพิพัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายลัทธพล วะตะคุ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายกีรติศักดิ

์

เลียงเจริญ

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายธนธัช คุ้มกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายวัชรากร ฤทธิจรูญ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายกฤษกร สืบค้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายธฤษณัฐ ปวงกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายปยวัฒน์ รักจันดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายบริพัฒน์ คุ้มกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายชัชพิสิฐ อินทร์จอหอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายปุญยวีร์ กาญจนทองคุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กชายนิธิฐาน ถีสูงเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงยศรินทร์ โชติสุวรรณกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ อารีรักษ์สกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงณฤดี ตาลพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงอริสา ค้ากระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงปาริดา อุไรอำพร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงกัณนิกา สามพลกรัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงกัญญาภัทร ยวงทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงทัญฤดี วิญญายงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงปุณยนุช พวงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงภัทรพร สุดภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์ ครึบกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายธนกร อู๋สูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เสมียนรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายชลภัทร พันธุขันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายชนธัญ นวลใย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายสหัสชัย เคลิมกระโทก

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายชัยชนะ ชนะศรีภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มุกดาสนิท
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายปาณัสม์ ขวัญมา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายธนาธิป จีนปรีชา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงสุวภัทร อุ่นสอาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงศิริจันทรา หมันถิน

่ ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงธนัญชนก ประจะเนย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงสุธาสินี ล่าจำปา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงภัณฑิรา เบ็ญจรูญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงปุณยวีร์ ผ่ายนอก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ นอนโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงปาลิดา ศักดิรัตนมาศ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สืบปรุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กชายชยณัฐ วงศ์สูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กชายคัมภีร์ พร่องพรมราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กชายแทนคุณ จันทร์อ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ นิลเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายวัฒน์ธิกรณ์ โชติทวีเดโช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายชนะศึก ขอพลกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กชายทิภากร เพชรทัต
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงณัฐภาริกา มัจฉาชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงกฤติยา หนูปญญา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา เปรมไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงมนัญชยา ควรตะขบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงเกวลี นิยมรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงพิชชาภา กองเพ็ชร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายพชร วาสสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายปภังกร ใหญ่สูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๐
เด็กชายวงศ์นิกูลรันดร์

พางาม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กชายสิทธิกุล คงมีทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายอภิรัตน์ โสงขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายอชิรวิทย์ สองจันทึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายพีระพล ผลภิญโญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายภูเมธ กรุงสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายสิทธิขวัญ ธิมาหาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงธนิษฐา มีมะโน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันธุ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงภัทราวดี สุขเสนา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงธนัญญา สวรรค์ราช
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงพัชชา สนุกแสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงณิชกานต์ กิงโคกกรวด

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๓

นางสาวนภัสภรณ์ วงศ์วรัญูกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงวริศรา ศิริโภคานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวทองหลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงสุภัชญา นองใหญ่
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญมีมีไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กชายศุภฤกษ์ จันทรสร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายภูบดินทร์ เกียรติเกาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายภัทรพล ลาเหล่า
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กชายศิริวัฒน์ รำมะเริง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กชายธนภัทร ภูชมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ เกตุชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ชมโคกสูง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงรมิดา เดชพลกรัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา กองษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา รักวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ สว่างรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มาวงศ์นอก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงณัชชารีย์ ชัยศิรินิธิโชติ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กชายณัฐกานต์ ใจเปรียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กชายสุรยุทธ์ สว่างพลกรัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กชายชยณัฐ ศรีสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายไกรวุฒิ ฉัตรสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายปญญวัตร ชวนนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายจิรภัทร กาหาวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กชายภัทรพล สุนทราศรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ มาตรปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายนนท์ปวิธ อาจดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงอริสรา ผดุงศิลป
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงณภัทร บุษราคัม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์อามาตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพียแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลอยพิมาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงวนัญชิดา เล็กสูงเนิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงจุฑาภา มารมย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายณฐกร สุกุมาลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงศศิประภา ประสิทธิผล

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ม่วงพลับ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายรพีภัทร คานมะเริง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กชายชิตพงศ์ ลำพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงภัครมัย ศรีราง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตาพร ทิพย์เสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงปาณิสา กาฬสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ แสนสุข
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กชายเอกภัค ทิมสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองสุ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กชายเอกฤทธิ

์

สังฆพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงญาณวดี มูลศรีสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงปญญาวีร์ พืนชมภู

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายฉัตรมงคล สอจันทึก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กชายธีรดนย์ ครองโชค
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายธนกร ผโลประการ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงธนัชชา ซาหยอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงณัฐชานันท์ สิงหพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๗
เด็กหญิงขวัญธันยมัย ไกรวิลาศ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงยุพิณ แช่มฉิมพลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงสาธิตา ถนอมพลกรัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงณฐพร บุตรสมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงปทมพร ประทุมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายสุริยะ ผิวทองงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายบรรณวัฒน์ ศรีสุขเจริญยิง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายกษิดิศ โสมาบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายนิติธร หาดกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายณรงค์เดช ดอกกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายภาคิน พืนทะเล

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงธนัญชนก ทำประโยชน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงณิชาภัทธ ฉิมใหม่
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงธาริณี สุระชน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาติเผือก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงปยธิดา หงษ์ไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เพียงขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงพิมพ์สุภา สุปญญเดชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงมทินา เฉลิมศรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายปณชัย ทองเรไร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ปุกทะเล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายศิลปชัย อ้นอำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฤทธินอก

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงปยวรรณ ขอเหนียวกลาง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มทองหลาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงคีตภัทร โคตรจังหรีด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงกันต์กมล จินดากุล
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงกุลชญา เทพตาแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงจารวี จันทร์พวง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายอภิชาติ มงคลเกิด
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงภูริชญา นามเริง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงปยพัชธ์ อติภา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงธนิษฐา เพ็ญจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงจิรัชญา เจริญสุข
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงอารตี บุญหมืนไวย

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงญาตาจิรัฏฐ์ แจ่มใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กชายรัชชานนต์ ชนะกูล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายก้องภพ สกุลภักดีศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายอนันดา ศิริพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงณัฐทิตา คร่อมกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงนงนภัส วาลสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา คงรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงวรรณรดา บรรจงจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ เทียงประเทศ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายติณณภพ ขวัญกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายมถวรรธ เจนพนัส
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายภาคิน ประยูรหงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายบัญชา อันเขียน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ช่างปรุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงนฤชา ธนากลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอรภัสร์ชญา ปตุจาตุรนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงตติยา กิติราช
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงนัยน์ปพร แซ่เตียว
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายพรพิฆเนตร เจริญเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กชายธนภัทร
สุริยกุล ณ อยุธยา ๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กชายดนุพร พฤกษ์เกิด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กชายภูตะวัน เกิดปยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงปานชีวา แรงใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงธัญพิชชา อาจหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงเมริษา น้อมสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงกัลยา สูนสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงปพัชญา จำวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายนภัสวัต บรรเทา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายพรไชยเทพ บุญเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หมืนกระโทก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ดังใหม่
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายจักรินทร์ พันธ์พงษ์ศิริกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงนัชมน ฤทธิสิริณรงค์

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา สุนันท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงภูษณิศา แฝงเพ็ชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงเปรมยุดา ทานสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงสิริกร บุตรรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายธีรัช สงค์ทะเล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายแทนคุณ ดานขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายธีรภัทร พลวัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ ดาราประธาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แร่กาสินธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงธัญรดา ผูกจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงดากานดา สุทธิสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงบุญวิสาข์ ยังรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์มณี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงธันยภรณ์ ใบดังกลาง

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงกีรติกา ตะสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กชายศักดินันท์ ทองนอก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชืนโพธิกลาง

่ ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงเอ็นโดโล่ โฟลดอนกัม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กิงกลาง

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ เติดสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงณัชชา ปราชญ์ศรีภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายอนุภัทร ชาวงศ์แสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายเพลงภัทร มณีรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๘

นางสาวจิราพัชร ยลจอหอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายจารุพิชญ์ สีลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กชายปณชัย กวงขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กชายจตุรพักตร์ ทิพย์นางรอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธุ์มณี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงศุภมิตรา ประทุมวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชายถิรวัฒน์ นกใหม่
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ทยอมใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กชายวิษณุพงษ์ เจียมทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงไอริน วัชชรเมฆินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

เลิศประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กชายธีรภพ แซจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายปองคุณ เชาว์พลกรัง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงอรัญญา เกตุแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายทินภัทร ลีสี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กชายพงศ์ศพัศ ศรียันต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ อ้อนสระน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กชายเทิดไธ พันธุรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายอติชาติ คลีภูษา

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายจิรายุ ถาดจังหรีด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายณัฐพัชร์ บุญมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เผือสูงเนิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงวลัยวรรณ วงศ์คำจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กชายภควัต สันติรักษ์พงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายชนาธิป ผาสุตะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๓
เด็กหญิงประกายรัตน์

สารศิลป
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายพชรพล ผ่องกุศล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายสุรพงษ์ อมรศิริการกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วัฒนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงสุทาทิพย์
เหลือมทองหลาง

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงกนกรดา ศิริสุข
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงกันติชา พลเยียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสายธาร แซ่อึง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายวนาดอน ทองภูบาล
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายปยะ สุขมงคล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ คงเพชรสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงพฤกษา คำศรีลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กชายธนภัทร ปญญาสงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงธัญพร เข็มทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริชัยภูมิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงชนัญญา แคสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายสินธุยศ นุชาญรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงวริศรา ผิวแดง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายโชติธนากร บุญอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา สุขเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา กันธุระ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงทิภากานต์ ศรีวิชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงกชกร นวลกำแหง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กชายศรัณภัทร เพชรหมืนไว

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสมบัติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายทยุต เชียวชาญ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายธนภัทร ศรีรางกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายอภิชาติ พยอมใหม่
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ชำนาญวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงสายรุ้ง บูชาชัชวาลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงจิรัชญา ทองดีนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายชัชชยุต บัวสระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายสิริชัยธัช บุญธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ประสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายธนกิตต์ หร่ายสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายณัฐชัย ปกกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงสิริยากร ปลูกกิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงสไบนาง สำรวมจิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงกาญจนาวดี ริวแดง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงวันวิสา คะเชนทร์ชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายธนภัทร พุฒนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายชนาธิป ชัยณรงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายดนุพร ธรรมพิทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กชายนิติธร เปรุนาวิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายปฏิพันธ์
โกมารกุล  ณ นคร ๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายหัสดิน น้อยทรง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงสิรินภา ทองพันชัง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กชายภูรภัทร์ ลอยจันทึก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายต่อตระกูล ชลอกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กชายวัฒนพันธ์ ภาษาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ หลำนุ้ย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงวรัญดา จันทรโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงวิรัลพัชร สันทนวิวิตต์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศรีระอุดม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงอัญญาดา กองจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงสาริสา นันทอนันต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงปานตะวัน ศรีหาตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงปณณพร ใบเตย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงปทมพร โนนพลกรัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายรัฐภัทร์ มูลแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ตรีสารศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายณัทพงศ์ แห่งขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายชนสรณ์ เสนาศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงสิรินญา ถนอมเชือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายสหรัฐ ศิลปสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายศุภเวช จันอรัญ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล แจ่มจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายชวนันท์ ขันแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๒
เด็กชายแมททิว เจมส์

เตยจอหอ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ น้อยลำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กชายธนชาต สินใหม่
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงธนพร แถมพลกรัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงรวิษฎา ทัพโยธา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงศศิธร ประทุมวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงสิริธนา แสงผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายธนธรณ์ ปกสำโรง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายชัยชนะ สำราญพิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กชายกันตพัชร นพวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายพลชัชวัสส์ ภักดีธนันท์ธร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงพิชญาภา นามเนียม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เดียดขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงประภัสสร ศรีชุม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายธนาธร จันทสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี วัดสะแก  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๗

นายทองใบ จรบุรมย์
๐๑/๐๓/๒๔๘๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๘

นายเส็ง สียางนอก

๑๒/๑๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๒๙

นายเมฆ ศรีชัยภูมิ
๑๐/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๐

นายเจริญ บานกลีบ

๒๖/๑๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๑

นายบรรจง กุสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๒

นายเรียบ โอดกิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๓

นายวิเชษฐ กลบสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๔

นายนึก เทียงกระโทก

่

๑๐/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๕

นายจวน พร้อมสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๖

นายมิตร ลาดนอก
๑๘/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๗

นายนิพนธ์ ขลากระโทก
๒๔/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๘

นายคนอง ถมจอหอ
๑๘/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๓๙

นายสุวิทย์ สุวรรณผิว
๐๑/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๐

นายแสวง ภิรมย์กิจ
๑๖/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๑

นายธัญญฤทธิ

์

แก้วอำไพ
๓๐/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๒

นายชำนาญ แสนนาม
๒๔/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๓

นายวาสุเทพ โพรงขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๔

นายดำเนิน พันเพ็ชร์
๒๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๕

นายอนวัช วันจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๖

นายแอ๊ด ศรีอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๗

นายวิทวัต พิมพ์วิชัย
๒๒/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๘

นายอภิชัย ฮามพิทักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๔๙

นายบุญยัง หวยขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๐

นายเขมพิรุฬห์ จันทร์พายับ

๒๖/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๑

นายธีระศักดิ

์

โชพุดซา
๐๑/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๒

นายกิตินันท์ หงษ์สร้อย
๑๓/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๓

นายธงชัย นัยฑล
๐๓/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๔

นายแสน เลิกสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๕

นายมิตร พิสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๖

นายประวิง รอดทะเล
๐๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๗

นายชุมพร รัตนารักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๘

นายชัยโสภณ ด่วนทับรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๕๙

นายทองดี แทนโอด
๐๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๐

นายรืน

่

แผลกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๑

นายอุเทน อึงสังวรณ์

้

๐๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๒

นายไพทูรย์ โลกระโทก
๑๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๓

นายสมัย รักวาส
๑๖/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๔

นายนพดล บิงกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๕

นายวินัย ตรีนัย
๐๘/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๖

นายบุญเรือง กาขาว
๑๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๗

นายทองคูณ ดีหามแห
๑๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๘

นายพลาย เสภา
๑๒/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๖๙

นายประพันธ์ ศรีพนมวรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๐

นายวีระชัย ลันทม
๐๒/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๑

นายสุเมธ สันธวกุล
๐๖/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๒

นายนำมนต์ รักธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๓

นายสมพร ราชบุรี
๐๖/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๔

นายสถาพร ตุ้มจอหอ
๑๖/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๕

นายสุทัศน์ กรุดครบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๖

นายสหพันธ์ บุญสูงเนิน
๐๗/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๗

นายชูชาติ เด่นอัมพร
๒๓/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๘

นายบุญชู อังศิริลาวัลย์
๒๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๗๙

นายประเวศ หอมขจร
๑๕/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๐

นายวิราช บุญมี
๐๘/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๑

นายสำรวย แก้วเจริญใส
๒๕/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๒

นายอธิวัตน์ ธรรมดี
๐๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๓

นายณรงค์ฤทธิ

์

วุ่นสันเทียะ
๐๖/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๔

นายตุ้มทอง บุญเขือง

่

๐๖/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๕

นายสมศักดิ

์

เกิดโต
๑๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๖

นายนวพรรษ พรประทุม
๑๕/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๗

นายสมชาย วรรณสูตร
๑๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๘

นายนิรุต ศักดิดี

์

๐๙/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๘๙

นายสงกรานต์ พริกสระน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๐

นายนิรันดร์ อ้อคำ
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๑

นายอรรคเดช วุฒิวิริยางค์
๒๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๒

นายสมควร โฉมสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๓

นายจตุพล สีเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๔

นายพิศิษฐ์ เพียรขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๕

นายพีรยุทธ ปดไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๖

นายยุทธนา แสนพลเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๗

นายสายชล เทศโล
๐๓/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๘

นายธีระ ฤทธิกระโทก

์

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๘๙๙

นายศุภศักดิ

์

หงษ์ขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๐

นายนพรัตน์ อินทร์สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๑

นายมงคล กะจิการ
๐๓/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๒

นายเกียรติพล ตระสินธุ์
๒๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๓

นายชาญชัย ชนะทะเล
๑๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๔

นายวิชัย คำกอง
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๕

นายนันนิวัฒน์ พลสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๖

นายบุญธรรม สืบศรี
๒๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๗

นายสมศักดิ

์

พรมโสพัส
๐๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๘

นายปริญญา ขันธหงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๐๙

นายวิฤทธิ

์

อินนารมณ์
๒๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๐

นายสมบัติ ธรรมโครต
๑๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๑

นายวรรณชัย ชืนอุรา

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๒

นายณัฐสุชามนต์ ค้าขาย
๑๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๓

นายณัฐพล รายณะสุข
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๔

นายสมส่วน เหงียมสระน้อย

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๕

นายวงศ์กฎ สุดทอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๖

นายสายันต์ อุ่นสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๗

นายรัชธุรส สุทธิใจ
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๘

นายส่งพล ไชยบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๑๙

นายมานนท์ ชาติกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๐

นายเกียรติ

์

หอมขจร
๑๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๑

นายพงษ์ศักดิ

์

หึกขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๒

นายณัฐพล ศรีมูลดา
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๓

นายวุฒินันท์ ธงชัยภูมิ
๒๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๔

นายสายชล เติมกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๕

นายมานนท์ เค้ามูล
๑๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๖

นายพณิชพล รัตนสถาพร

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๗

นายประจักร ทมตะขบ
๒๓/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๘

นายประภาส แบ่งจะโปะ
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๒๙

นายพิชิต อักษรสระน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๐

นายวัฒนพงษ์ แผนมุนินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๑

นายศุภสิทธิ

์

นาคหนู
๐๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๒

นายสมถิน

่

โยงกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๓

นายสิทธิพร เพชรฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๔

นายอิทธิพล คำใจ
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๕

นายบุญยัง พิมพ์ชวด

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๖

นายชูเกียรติ เหลืองปานทอง
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๗

นายนิรเนตร เกตุประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๘

นายวัชรินทร์ เพ็ญกาล
๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๓๙

นายอรุณ สำนักโนน
๒๐/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๐

นายสำเนา หน่ายโคกสูง
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๑

นายนนนภัทร นมขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๒

นายประจักร์ แจ่มวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๓

นายองอาจ คงเพ็ชร
๓๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๔

นายโสภณ ปนแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๕

นายปรัชญา ศรีเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๖

นายโสธร บุญเยียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๗

นายธวัช จันทร์ปรุง
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๘

นายชัชวาลย์ เสนจันทึก
๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๔๙

นายนิคม พุฒสระน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๐

นายสุจิน โชติกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๑

นายอภิสิทธิ

์

มณีเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๒

นายนิกร ไชโสกเชือก
๑๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๓

นายราเชน บำรุงไร่
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๔

นายพงษ์เทพ โจกกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๕

นายปญญา ฟกสอน

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๖

นายรุ่ง ขอโน้มกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๗

นายสุรจิตร์ จิตรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๘

นายพะเยาว์ ชำนาญนา
๐๖/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๕๙

นายสุภะเกษม นิลโนรี
๑๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๐

นายวรชาติ พรพรม
๑๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๑

นายสุริยา นามประภา
๑๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๒

นายสุวรรณารัตน์ พลราช
๐๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๓

นายประชา ตาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๔

นายธวัชชัย สุพรรณพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๕

นายอรรถพล คำภารัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๖

นายธนณัฎฐ์ อุบล
๒๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๗

นายพิทักษ์ ด่านกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๘

นายสมนึก หมันกลาง

่

๑๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๖๙

นายนาวี บุตรภาชี
๐๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๐

นายอนุมาศ เอือยกระโทก

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๑

นายณรัฐ ประสุนิงค์
๑๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๒

นายวสันต์ แขวงตาดโตน
๐๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๓

นายกฤษณศักดิ

์

ประสิทธิวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๔

นายสุทธิพงษ์ ตันติปญจพร
๐๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๕

นายวีระพงษ์ หอมอุบลรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๖

นายอรรถวุฒิ ภีระคัม
๒๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๗

นายบุญมา ทนงแผง
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๘

นายสุเทพ รอดสูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๗๙

นายยุทธการ วงศ์บุตร
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๐

นายจักรกฤษ วิหาระ
๑๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๑

นายทรงพล สุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๒

นายวิทย์วัฒ์ ตุ้มสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๓

นายอุเทน ชินกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๔

นายจักรินทร์ ทองรักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๕

นายศุภฤกษ์ นาคมณีวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๖

นายกรภัทร ฐานวิศัย
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๗

นายสินชัย ฉัตรสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๘

นายสุรเชษฐ์ เปรมกมล
๒๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๘๙

นายอุดม มงคล
๐๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๐

นายวุฒิพงษ์ หลวงมัจฉา

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๑

นายคมเพชร จันทร์สูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๒

นายณัฐวุฒิ พุฒกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๓

นายกัมพล พลจังหรีด
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๔

นายวัลลภ อุลิศนันท์
๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๕

นายสุกฤษฎ์ ไชยณรงค์
๑๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๖

นายวัชรินทร์ อันทโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๗

นายอาทิตย์ ชราศรี
๐๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๘

นายอุทัย ภูศรีฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๐๙๙๙

นายตักกะ ทรายทองสกุล
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๐

นายอนุชา วงษ์พรม
๓๐/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๑

นายศักดา พนารินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๒

นายฐิติพงษ์ ก้านทองหลาง
๑๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๓

นายอำพล แซ่ฮ่อ
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๔

นายสมหวัง มุ้ยกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๕

นายยอดฉัตร บุรงค์
๒๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๖

นายวิชิต ตวงครบุรี
๐๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๗

นายณัฐพงศ์ อมรสิน
๑๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๘

นายสกุลระยุทธ เคนสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๐๙

นายอธิวัฒน์ เนินกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๐

นายประเสริฐพงษ์ สารบรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๑

นายประดิษฐ์ พรไพศาล
๐๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๒

นายชาติชาย พยัคฆศรี
๑๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๓

นายกำธร ถนนทะเล
๑๔/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๔

นายนพรัตน์ วิญญายงค์
๐๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๕

นายราวี ลามนอก
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๖

นายดนัย บุตรสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๗

นายปรีชา กล้ากระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๘

นายพิริยากรณ์ หริงกระโทก

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๑๙

นายศุภณัฐ สำกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๐

นายศักดิดา

์

ตัวอย่าง
๐๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๑

นายอภิชัย บรรจง
๑๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๒

นายภานุวัฒน์ กลันเรืองแสง

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๓

นายธิติ คำเสียง
๑๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๔

นายเกริกพล พิมปรุ
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๕

นายจีระพันธ์ สารีพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๖

นายพีรณัฐ ตำกระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๗

นายไมตรี ฉิมมายัง
๑๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๘

นายปู สืบพันธุ์
๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๒๙

นายมนตรี ปญญาสาร
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๐

นายเอกพันธ์ บำรุงราษฎร์

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๑

นายศักดินรินทร์

์

ชินแตร

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๒

นายจักรพันธ์ มนไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๓

นายเกรียงไกร นองใหม่
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๔

นายมนตรี กูบโคกกรวด
๐๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๕

นายวาทิต จงเจริญสมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๖

นายพีรพัฒน์ ศรีเดช
๒๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๗

นายชนะวงศ์ ใจจันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๘

นายวุฒิพงษ์ ภิริรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๓๙

นายศักดินรินทร์

์

ประดิษฐจา
๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๐

นายศราวุธ มงคลกูล
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๑

นายพงษ์พัฒน์ ถาดครบุรี
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๒

นายสาคร ใจเทียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๓

นายสุริยะ จัดงูเหลือม
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๔

นายนัฐพงษ์ ประทุลทอด
๑๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๕

นายจิรชัย ยังยืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๖

นายปธานิน ดอกจันกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๗

นายเลิศศักดิ

์

ฝายกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๘

นายพันทิกานต์ เวทไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๔๙

นายพงพัฒน์ เกือกูล

้

๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๐

นายปรเมษฐ์ มงคล
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๑

นายคมกริช วิสารทะสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๒

นายนำโชค จับกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๓

นายสมคิด สิทธิปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๔

นายชาญณรงค์ ดุงจำปา

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๕

นายวิทยา ชำนาญช่าง
๒๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๖

นายฟาโร โตลอย
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๗

นายกัมปนาท ผลเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๘

นายทรงศักดิ

์

ช้างงาม
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๕๙

นายประโยชน์ สมขุนทด
๒๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๐

นายโสภณวิชญ์ วงค์วรพัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๑

นายสิทธิกร ไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๒

นายเอกชัย เนียมฉิมพลี
๐๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๓

นายธนากร ผันกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๔

นายสิทธิพล อัปกาญจน์
๑๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๕

นายดุลพินิจ ทองรัตนะ
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๖

นายยุรนันท์ ผลจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๗

นายศุภวัฒน์ แสงกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๘

นายศราวุฒิ อุ่นเคน
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๖๙

นายวรวัฒน์ เศษมะพล
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๐

นายกิตติชัย คำปน
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๑

นายภาคถูมิ ภูมิพัตร
๐๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๒

นายวิโรจน์ ยังบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๓

นายกมลภพ ไชยสุกุมาร
๐๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๔

นายจิรยุทธ เพิมพูน

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๕

นายณัฐพล แตะกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๖

นายกัณฐก เขียวโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๗

นายอนุพล ไฟกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๘

นายลิขสิทธ์ ผลครบุรี
๐๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๗๙

นายสมโภชน์ นอกกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๐

นายโสภณ ภูสิงขร
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๑

นายพงศ์ศิริ ศรีนาคา
๑๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๒

นายสมหมาย เครือมัน
๑๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๓

นายอาทิตย์ ล้อมวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๔

นายณัฐพงศ์ จุดาบุตร
๐๙/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๕

นายไตรภพ บูรณ์เจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๖

นายสุวัจน์ พลายบัว
๒๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๗

นายภานุพันธ์ แจ้โพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๘

นายสันต์สิราวุธ สงนอก
๐๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๘๙

นายราชัน กรรณสูตร
๒๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๐

นายษิตณุมินทร์ กลางกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๑

นายจักรกฎษณ์ เกลียวกลาง

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๒

นายสาทิตย์ ม่านทอง
๒๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๓

นายภัทรวุธ คล้ายกิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๔

นายพงศธร สวัสดิภาพ
๒๙/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๕

นายธนกฤต เพ็ชรจำนงค์
๐๖/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๖

นายธีระพล ชาววัดหลวง
๐๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๗

นายสมศักดิ

์

อ่อนศรี
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๘

นายอิทธิทัศน์ นามลำ
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๐๙๙

นายพีระพล แซดกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๐

นายเอกชัย พิลา
๑๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๑

นายสหพล กล้ากระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๒

นายอรรถโกวิท พีรวรรธนพงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๓

นายอัครเดช อุตะมะ
๐๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๔

นายนัฐพงษ์ ศรีเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๕

นายเจริญมิตร จันทร์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๖

นายฤทธิพร ลีกุล
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๗

นายศิริวรรธน์ ธนัญชาธนาตุล
๐๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๘

นายภูวิศ ดวงกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๐๙

นายนิรันดร์ เอือนกระโทก

้

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๐

นายประชา เรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๑

นายอนุศักดิ

์

ศรีทองสุข
๒๗/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๒

นายศักดินรินทร์

์

ลีลาอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๓

นายกำพล สิทธิขุนทด

์

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๔

นายเกียรติศักดิ

์

พนารินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๕

นายไกรสรณ์ เคนสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๖

นายสิทธิชัย วิกุนัด
๑๐/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๗

นายนภัส จรรยาวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๘

นายกิตติวุฒิ เพ็งหมืนไวย

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๑๙

นายศรัญู วากระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๐

นายกฤษณะ แก้วมะดัน
๒๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๑

นายวิทยา ศรีคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๒

นายอดิศักดิ

์

แพงทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๓

นายธนากร เพ็ชรกิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๔

นายมงคล เงียบกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๕

นายโยธิน อยู่นอก
๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๖

นายรติกร สาทองขาว

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๗

นายวิชัย ทรัพย์รุ่งกิจกุล
๒๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๘

นายเจษฎา แก้วระวัง
๓๐/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๒๙

นายสิทธิพงษ์ ชาภักดี
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๐

นายเอกภพ โสวะพัด
๒๐/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๑

นายกิตติศักด์ ทองสี
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๒

นายมนัสวี มีพวงพินธุ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๓

นายเกียรติศักดิ

์

อ่อนน่วม
๐๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๔

นายพีรพัฒน์ เกตุกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๕

นายสุทธิภัทร ไกรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๖

นายอุดมศักดิ

์

ใหญ่กระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๗

นายปฏิเวธ เทพนิมิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

บุรินทร์รัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๓๙

นายจิรวัฒน์ ลองกระโทก
๒๘/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๐

นายธนากร ชอบด่านกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๑

นายสมศักดิ

์

รอดจากเข็ญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๒

นายสุทัศน์ ยักกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๓

นายกฤษตนัย เย้ยกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๔

นายพรชัย แสงจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๕

นายธนากร สนกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๖

นายจิรานุวัฒ์ กรุดครบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๗

นายพงษ์นเรศ นิลนันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๘

นายทวีคูณ ปลังกลาง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๔๙

นายสุวัช ขึนกลาง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๐

นายธีรศักดิ

์

พลจังหรีด
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๑

นางสาวภาวิณี ชาวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๒

นางศุภากร มณีรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๓

นางสาวสุนทรี แสไพรศาล
๐๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๔

นางสาวนวรัตน์ สุวรรณสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๕

นางสาวกวินทรา รอบไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๖

นางสาวพรสุดา มาปสสา
๒๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๗

นางสาวเมรินทร์ พร้อมสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๘

นางสาวนันทิดา ดายกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๕๙

นางสาวกาญจนา แสงเดือน
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๐

นางสาวเยาวลักษณ์ หอมจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๑

นางสาวเจนจิรา ศรีวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๒

นางสาวภัสณี วารีเศวตสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๓

นางสาววิภา จิตรทูล
๒๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๔

นางสาวชญาณ์นันท์ เขียวรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๕

นางสาวนิตสรา ถอยกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๖

นางสาวรุ่งทิวา สมัครณรงค์
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๗

นางสาวทิพวรรณ ชาญตะกัว

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๘

นางปราณี บรรจงปรุ
๑๔/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๖๙

นางสาวสุพรรณี งบพิมาย
๒๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๐

นางสาววรรณา ไชยยันต์
๐๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๑

นางสาวนันตกา ผิวอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๒

นางสาวธิติมา สกุลทอง
๒๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๓
นางสาวกัญญาลักษณ์

แจกกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๔

นางสาวอนงค์นาถ คืนสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๕

นางชูจิต แก้วดวงจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๖

นางวง นันทะพัน (ลาว)
๐๖/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๗

นางญาณสิริ พรมสุข
๐๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๘

นางสาวพวงทอง แก่นพุทรา
๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๗๙

นางสาวนาตยา ถือสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๐

นางละอองดาว พรมมะดี (ลาว)
๐๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๑

นางสุวรรณี วัฒนากลาง
๒๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๒

นางแก้ว ไชยดี
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๓

นางสาวสุชาดา พาเลียง
๐๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๔

นางสำรี คงกระเรียน
๐๖/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๕

นางสาวนันทวดี ทองน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๖

นางสาววิไล ประพูล
๒๓/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๗

นางสาวกมลากร ชุ่มทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๘

นางสุภาภรณ์ กำพิมาย
๑๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๘๙

นางสาวชุดาภา นุชกำเนิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๐

นางสาวยวิษฐา เขียวโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๑

นางดวงเดือน กรุยกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๒

นางสาวอัยรดา เผ่านุช
๒๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๓

นางสาวสุวนันท์ แอ่นกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๔

นางสาวปนัดดา บัวดำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๕

นางสาวปราณี วงศ์หนูพระนา
๑๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๖

นางสาวบัว ค่ายนธี
๒๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๗

นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วกสิกรรม
๒๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๘

นางสาวจุฬารักษ์ เกือกิจ

้

๑๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๑๙๙

นางดวงแก้ว รันขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๐

นางสาวดวงกมล คนยืน
๐๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๑

นางสาวสุพัตตา งามแสง
๑๔/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๒

นางสาววัชราภรณ์ พานสุข
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๓

นางสาวอลิษา ชินเกษม
๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๔

นางสาวศศิวิมล พงษ์นิยะกุล
๑๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๕

นางสาวนำฝน แสงวิลัย
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๖

นางสาวสมหมาย คำตะขบ
๒๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๗

นางสาววนารี วงศาโรจน์
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๘

นางสาวบุศรินทร์ ช่างศรี
๒๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๐๙

นางสาวอรณัส ช่อสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๐

นางสาวภคมน เหมือนศรีชัย
๑๙/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๑

นางสาวมัตติกา เฝดสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๒

นางสาวเสน่ห์ แท่นนอก
๒๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๓

นางสุกานดา บัมแบร์เกอร์
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๔

นางสาวสงกรานต์ ทาสีภู
๑๑/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๕

นางนิด อินทิสาร (ลาว)
๐๘/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๖

นางสาวปราณี มานุ
๐๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๗

นางสาววรรณระวี เตโช
๐๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๘

นางลอง
มาตรเทพา (ลาว) ๑๐/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๑๙

นางสาววรัญญ์รัตน์ พงศ์กิตติโกศล
๐๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๐

นางสาวจิตติมา งามระลึก
๐๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๑

นางสาวปฏิมากานต์ ทับพิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๒

นางสาวรัชนี ปานอำ
๒๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๓

นางพรสวรรค์ เขาเกาะ
๐๗/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๔

นางมะลิวัลย์ พงษ์พิมาย
๒๐/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๕

นางสาวนวลปรางค์ ประจันนวล
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๖

นางสาวนีรนุช เงินขาว
๐๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๗

นางสาวอัศวา นัชอัย
๒๔/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๘

นางสาวชุติมาพร ขำมี
๐๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๒๙

นางสาวณิชา จอดนอก
๑๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๐

นางสาวนกยูง เกตุจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๑

นางสาวทองพัด หาญพรหม
๒๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๒

นางสาวจารุวรรณ ฤทธิกิง

์ ่

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๓

นางสวนีย์ หวังง้างกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๔

นางผ่องศรี บิดสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๕

นางหนูเล็ก ดาวทอง
๒๕/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๖

นางสาววาสนา อามาตมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๗

นางจำปา ฤทธิกระโทก

์

๐๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๘

นางวาสนา จงกลกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๓๙

นางสาวอินทุกานต์ นาทันนึก
๐๕/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๐

นางสาวสายพิน อาจจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๑

นางสาวประยูร เต็มนุช
๐๗/๐๕/๒๔๙๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๒

นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวประทุม
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๓

นางสุรัตน์ ผลผักแว่น
๐๖/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๔

นางขวัญยืน อิมเอียม

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๕

นางสาวสวอง ประเสริฐการ
๒๑/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๖

นางสาวมยุรี เลิศลำ
๐๔/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๗

นางสาวปยฉัตร แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๘

นางสาววันดี ลอยกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๔๙

นางสมฤดี ชมภูกุล
๐๒/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๐

นางจำลอง เสมอใจ
๐๕/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๑

นางสาววรรณรัตน์ ช่วยการ
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๒

นางสาวกนกวรรณ แก้วใส
๑๘/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๓

นางสาวสมลักษณ์ สำราญกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๔

นางวัฒนา คำเสนาะ

๑๖/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๕

นางสาววิภา ขวัญขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๖

นางสาวกิตติยา จิวสุข

๋

๑๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๗

นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๘

นางสาวกาญจนา เวชกามา
๒๓/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๕๙

นางธัญชนกพร แสงทอง
๑๖/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๐

นางสาวประสงค์ อัศกรกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๑

นางสาวปฑิตตา เผือกจันทึก
๑๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๒

นางสาวดวงรัตน์ จันทร์ภิรมย์
๐๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๓

นางสาววราพรรณ ทองประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครราชสีมา อิสาน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๔

นายวิทยา ท่วมไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงกนกพร จันทร์ภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงเกตศรา สมบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงปทมาวรรณ เชิดพุดซา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงอารียา โนเบิลล์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กชายธนสิน จู๋หมืนไวย

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงมีนา ชุมพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงปนแก้ว เปยจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงสุวรรณิษา ต้อยสิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงจีรนา เฉือยมณี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงอลิชา เปรมปรีดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงจุฑากาญจน์ สนิทโกสัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงคิมหันต์ เทียมโคกกรวด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงชิดชนก สถิตย์สุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงญาณิศา รักราษฎร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงณัฐพร แก้วกลมรัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ ยานเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงษ์ศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายฐิติกรณ์ เทพคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายภูริพันธ์ นินพุทรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๖๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายเจษฎา เมืองนกเอียง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายชนะชนม์ เดชนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงชนิสรา จันทรสมบัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงปุณิกา วงศ์หาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงปลายฝน ปานนาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เจตนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงนิชกานต์ นิลเนียม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปตตาเทสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงบุษกร ไกยพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงอรอุมา ปรากฎดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายชินวัตร พรมแสนปง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายกิตติ สนธิสง่า
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา มุ่งแฝงกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงพิชชาภา พิมพ์โพธิกลาง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงเกษรศิริ ปกสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงวรรณา ประสมพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงพิมพ์รดา อวยสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร มาบจะบก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เนตรสกุลณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงจันทรรัตน์ แย้มศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงศุภิชญา ปนสุวรรณแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงปวีณา อ่อมทองหลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ธำรงสานต์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายภัทรพล เหาะสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายยศพล รูปเหมาะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ประครองทรัพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงกวินนา วัฒนพละศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ คล่องแคล่ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงฉัตรทิพย์ ไทยกมล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา วิวัฒนพรกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรจะโปะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงพนิดา เหวจะบก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงไพลิน บุญนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี บุญเรียง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงวรรณรดา หงอกภิลัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงธนิดา โทบุญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงเกณิกา นกสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงจิณณทัต แสงแสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ชุณหสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงแพรวรรณ บุรารัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สาโท
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงนฤสรณ์ คำศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปะทันจะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายตะวันไท เกตุสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายทัศน์พล บุตรศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายยงยุทธ สิงหาทุม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

คงศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายวีระฉัตร หิรัญวิวัฒน์กุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายศุปชัย หาญจะบก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายสิทธิกร พรมเลิศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายอภิเดช ยินดีภพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองจำนงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงอรอนงค์ จำพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงอัจฉรียา สิทธิพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กชายวัฒน์ธน เชาว์มะเริง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายสุขสันต์ เปานิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายสุเมธ นารี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เดชพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงจิตรลดา ช่องตะคุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงชลธิชา เชิดชูศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงณัฐฐิกา เสาร์สา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงณัฐพร บุญศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงดวงตา มุ่งแซกกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงพรนภา เนาว์วัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีมะโนรมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงยุภารัตน์ กลินดอกไม้

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงวรรณวิษา หยังถึง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่ซิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๓

นางสาวศศินภา บุญสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงอิงอร วิภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงอินทิรา ขอจัดกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงปยะพร ศรีสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายธนกฤต พงษ์สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๘

นายปวริศ มีบุญมาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายวรากร สีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำราญทรัพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงธัญพร คานน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงบงกช ชัยยะโชค
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงประภาภรณ์ ชุ่มจะโปะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีซุย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงพรรษา ขจรอนุกูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงภาณุมาศ อาศัยนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงศศิธร แย้มเกษร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ฤทธิรงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงศิริประภา เพียงโคกกรวด
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คิดรอบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงปาลิดา ปานทองหล่อ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ อุทธพรหมราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ อุปพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงทัศนียา สุขทัวญาติ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงบุศราวดี เพ็ชรหมืนไวย

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงปานตา ทาพลค้อ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงพรรณนภา กลางจอหอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงสุธาลินี เกียรตินอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายภูดิท เตชะวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายศตายุ สระทองหลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ฟุงสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงมณีนุช จินดาดวง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา ขะแมสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา วิทูรย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายพีรพล เลากลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงสุภัสรา โก้กระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายจักรินทร์ เวกสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายชาญณวิทย์ แหลมจะบก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงชญานี สังขีด
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงกรกนก สอนศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายศุภณัฐ คลืนพลกรัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงพฤกษา สารีนันท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพรมตังตรงจิตร7

้

วัดโคกพรม  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายกายสิทธิ

์

เสนใหม่
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสิทธิสุวรรณ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงวีรยา ศุภหลักร้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงสโรชา โพธิหนองคูณ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงโสภิตา มาตะรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายปรเมศ ประมูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงกุลสตรี แซมเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงธัญสินี ศรีสุพรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายธรรมวัฒน์ ปากดีสี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา ในเกาะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยมอญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงกัญณิการ์ จิมจะโปะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายวีรมาศ งามสมทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายจิรายุ เสาพะเนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงขวัญเรือน คานมะเริง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงภควดี ปากระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรีชิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงฐิติมา เจียนมะเริง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงปนัสญา ชลภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย กระจ่างจิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขสุพืช
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงศิริญาดา ทองพรมราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงแก้วพะเนาว์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ บุญรักษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงศราศิณี โพธิบัติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายเทพทัต วรรณชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายปริพัฒน์ ตลับกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงลักษณา นึกกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสายธาร ชนะประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายรณพร แก้งคำ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายอดิศร ติวกระโทก

้

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงพีรดา อาจอินทร์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายนราวิชญ์ ศรีชมภู
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงกรรณทิพย์ อยู่มะเริง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงไพลิน อันแสน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงอนันญา จันทศร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายปยวัฒน์ เจริญวัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายวายุ หมันครบุรี

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายขวัญชัย ตะเคียนราม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายวัชรินทร์ ชวนโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายอนันดา ปลืมโชคชัย

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายศรณรินทร์ เครือนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ บัวตุม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงมาราตี สัมญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงปนัดดา จิวสูงเนิน

๋

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายรพีภัทร วงษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เลือดสงคราม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสือทะเล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงขวัญตา สามพุทรา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ถึงอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงดวงฤดี กันทา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุตผ่าน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายชัยพัฒน์ โคจอน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงปริยากร พิมพ์วิจิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนาคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แพงทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายกิตตินันท์ ถึกพะเนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายพีรภัทร พลศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายธนิสร แซมโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายพีระภัทร มอบกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายภูสิทธิ

์

นอสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พูนมีพะเนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูมิภักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายเอกวิน เฉือยมะเริง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ ปรอดกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายทิวากร พินิจวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงธวัลพร เหาะสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กชายพัทธ์ศร จันขัน
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วม่วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายจีรวัฒน์ วงษ์พะเนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงศรัณพร นาคพะเนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายธนากร ราชภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงสรณ์สิริ เพ็งทองพะเนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายพชรพล เม้ากลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายภูริทัต ถาดกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายวิชัย คุณประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กอบขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายสุรเกียรติ แสงแก้วพะเนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ยันกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายณปมี เรืองพะเนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ปานจุ้ยพะเนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายธีรยุธร เสือทองปาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑวิชิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงลักษภา จินดาอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยินคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีอาษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงลลิตา ดงกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ฉายมะเริง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงจิรสุตา แม่นพะเนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงทรัพย์ศินี ฉายมะเริง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงฐิติมา เจ็กมักดัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงสมฤดี ขวดพุดซา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงณัฐกฤษตา ขุนแก้วพะเนา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงสิรินทรา พุ้งชิงชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญนาสำโรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กชายวัฒนพร โมคไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายณรภัทร ต่ายพุดซา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วันหลาบคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โกนกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายศรัณย์ ปานจุ้ยพะเนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายสิทธานต์ กลัดค้างพลู
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายศุภโชค เพ็ชรกลันพะเนา

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายวีรพล ชนแดง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายวรวิทย์ พวงแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กชายประสิทธิ

์

แก้วมะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กชายสินไชย พุทธานี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ฉายมะเริง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายศิระณัฐ เสือทะเล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กชายสิทธิกร นุชิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กชายพลกฤต เก่งคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายณปภพ เสยกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายอัสนี แก้วพวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายพิพัฒน์ หมันมา

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายธนดล จีนมะเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายวรวิทย์ แจะรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายชานนท์ ปอมทะเล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายสุทธิภัทร ต่อวาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ มาพะเนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายสุรกุล จันทินมาธร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร น้อยทะเล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กรโคกกรวด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา คงพะเนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงวรรณนิษา ตากกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงสุกานดา มันคง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงอาริษา ชอบใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์อ่อน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กล่อมฤทัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วงษ์พะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงณัฐพัชร์ อยู่อุ่นพะเนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงสุธิตา ครุฑวิชิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บมฉิมพลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔

นางสาวกรณ์นภา กิงพุดซา

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕

นางงามจิตต์ สว่างพลกรัง
๐๓/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖

นายปฐมพล โพธิสุ

์

๒๘/๑๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗

นายประสิทธิ

์

ตังประเสริฐ

้

๑๔/๐๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๘

นางสาวสมฤดี สมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กชายธนภัทร โพธิพรม

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กชายรณฤทธิ

์

เซียงเครือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

เงินโคกสูง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ ถมโพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายนนท์ธนัน น่าบัณฑิต
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายอภินันท์ พงศ์อภิวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีสุภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายสุรพิพัฒน์ ชะลอกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายสนธยา ดำกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงบุญรอด ถินโพธิ

่ ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงภิรมย์พร สมปู
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงพิริษา แฝงด่านกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ซังจอหอ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กชายกฤษฎา ไขโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายสืบศักดิ

์

สังคะบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงณัฐฌา กองอ้น

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กชายวรพจน์ นงค์นาคพะเนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายสหกิจ ตูมนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายอาทิตย์ จอนโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงณณิตา เฉือยไธสง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงดาริน หลักบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายระพีพัตน์ ศรีจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงสุจารี ชีโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายโยธิน จงจอหอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายนพดล พลพวก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ศักดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ไขทะเล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กชายอภิชัย สารินุ่ย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายธนู วิงวอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายพูลศักดิ

์

นามวิเศษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายจตุวรรธน์ นิมแสวงกุล

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายศุภมงคล สุกน้อยพะเนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายกฤษฎา จอเกาะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงอรุโณทัย จงจอหอ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมโคกสูง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงภาวนา นาคา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงสุริวิภา กอพลูกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงณัฐชา สร้อยสังข์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายเทพนที เรียบสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงฐานิกา ราศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายธนกร โคจันอัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายบุญรักษา สนใหม่
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร ชูจอหอ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กชายบงกฏ จงคอยกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายธนกฤต ไขโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กชายอังคาร กล้าเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายธนรัฐ เปรียบจัตุรัส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายวัลลภ ชนะภัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายดลฐกรณ์ หล้าสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ ปลังกลาง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงอริสรา แชจอหอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชาญสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงเบญจพร กองกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงสุธิดา สอนครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงปญญาพร สุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงปรียาพร ช่วยสงฆ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงวรรณรักษ์ รัตนมงคล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงวริศรา หวังเรียบกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายสุธิราช เทวิญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทูเกาะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายนวดล สายหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ หวายสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงธนารีย์ เขียวชะอุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษ์ระคร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงสายพิณ สุพรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายณัฐดนัย กาขาว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายพิพัฒน์ ทือเกาะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายภานุเดช
การชะนะชำนาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธนกฤต พิมมงคล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงวิภาวดี ไขโพธื

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงพรรณทิภา หรคุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงรัตติกร ศรีพลกรัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงวิชญาพร สิงห์หลง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงพรพิมล สุขจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ปลอดกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงเอมี

่

อีริคก้าสเตนช์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ จันดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายนิติพัฒน์ จุ้ยกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายสุริยกานต์ ทาระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิสวรรค์

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๐

นางสาวปณัสยา มณีจันทึก
๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๑

นางวรัญญา จงจอหอ

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายพิทยา จำปาโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงนริศรา ปลังสูงเนิน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงปราณปรียา บุเมืองปก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายรณรต ชมภูวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายศุภกานต์ เกตุไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณวิจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายณัฐดนัย ด้วงตะกัว

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ จีนนางรอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายอภัยภัทร จำปาทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร อาจโคกสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายชัชวาล สงสันเทียะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายนวพล อินจอหอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๕

นายธนภัทร จันทวิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงอนัญชนา ชำนาญไพร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี โสดาราม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๘
เด็กหญิงประกายกาล

ไงเกาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงประภัสสร ชูชีพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กชายเทียนชัย ปุนโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กชายทีรวัฒน์ สิงห์โตขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายพสิษฐ์ นาคดิลก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงบุษบงค์ ย่านกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ดีกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จองโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงณิชากร สนิท
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงฐิติพร ภูจันทึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายรังรักษ์ ทองทาบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงนำ้ฝน ขอแนบกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายพชรดนัย เริงสนาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายธีระพัชร บังจันอัด

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กชายกฤษฎา จันทร์โพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายขจรยศ สีทากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายสุชาครีย์ เอกบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายภคิน ปดชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ กองโพธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงชลธิชา สิทธิเส

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายรัชพล เกลาโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายพงษ์อนันต์ พับโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายสุภัทรศักดิ

์

คำหมืนไว

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายธัญธาวุธ ศรีน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายสุริยะ สุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงวิภาวดี เขียนโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ภูเด่นผา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

วัดลองตอง  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงช่อทิพย์ กัวหมืนไวย

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล อารีเอกลักษณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายอรรถพล เพ็งพิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายสถิตย์ สิมมาวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายปยพงษ์ แสดกำปง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงกัญลักษณ์ เจริญศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงกรวรรณ หมันวงษ์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงสุชานาถ รักกุศล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงชญาดา วุฒิสุขไพศาล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กชายเตมิตร มวลชัยภูมิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นเรกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ครูรินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กชายธนเดช เกิดกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กชายพุทธินันท์ เรืองกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กชายไตรรัตน์ แก้วอุไร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กชายนราวิชญ์ มีสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พรชัยประทาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงพรรพสา เกษะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายณัฐภัทร หลาวเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายเจษฎา นาคหมืนไวย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มพวง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กชายราชันย์ พรหมวงศานนท์
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คึขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กชายจักรพันธ์ มุ่งพูนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กชายธรรมนูญ โสกำปง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กชายธิเบศน์ ไวแก้วศูนย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปุมสันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายธนกร ศิริรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายนิธิพัฒน์ อุ่นสมัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายศิริโชค วงศ์วิเศษ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงกมลชนก เพ่งพิศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กชายนรเทพ ชมพุด
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงชนมล แซะจอหอ

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายนราวิชญ์ ไชยนอก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงณิชาบูล ขอสวยกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงอนุธิดา ไชยนอก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงชนิดาภา เพ็งหมืนไวย

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายนารากร มาตรโคกสูง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ฤทธิวัชร
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงชนิตา ศรีนาค
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงจุฬาพัชน์ ทวีโชติพาณิชย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายพรเทพ ดวนสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงนภัสสร พรมเสนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายเทวะนินทร์ ทวีโชติพาณิชย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายจอมพล พรหมวงศานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๑

นางขนิษฐา พรมปอ
๖/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๒

นายชูเกียรติ สติภา
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๓

นางรัศมี งบไธสง
๗/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๔

นางสาวลลิตา มาลาศรี
๓/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กชายสิงหา ศรพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายพัฒนสูตร แอบกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ มากกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กชายจักรภัทร วังกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กชายชลันธร จองทองหลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๐
เด็กชายเทพประทาน หลิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายณัฐดนัย กุยแก้วพะเนาว์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงชุตินันท์ สร้างไร่
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สังคะบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงกนกรดา อินอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงรวีวรรณ ทองเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ภริตพรพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงอชิรญา ศรีนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงอรปรียา วัฒนวิชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงเมขลา ดีมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงสุชัญญา ทางพุดซา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงจิรนุช พูนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงณัฐธิชา วิมานะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงนราภรณ์ วงษ์สกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ดวงอ่อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายระพีพันธ์ มุ่งนากลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายศุภกฤต รังกลาง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงศรินยา จันทร์โพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ บาตรโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๒๙ เด็กหญิงจันทร์วิราภรณ์
คงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๐

นายศรราม จงหน่วงกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๑

นายกิตติภูมิ กนก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๒

นางสาวชลธิชา จัดโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงวไลภรณ์ ชำนาญกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๔

นางสาวสุดาวรรณ จ้องสระ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๕

นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๖

นางสาวปนัดดา สือกลาง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๗

นางสาวศุจินทรา สือกลาง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๘

นายกุลวัฒน์ โอ้ระลึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๓๙

นางสาวลลิตา กิงแก้วกลาง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๐

นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กชายวรพล ชูเกาะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กชายธนภัทร กอคูณกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ กุดกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา ชะโลมกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กชายยุทธพิชัย มีโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงอภิชญา ปนกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงสุรางคณา สอนหลง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงเนตรนลิน เอียมพุฒ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงกรนันท์ มีโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กชายยศพล ทองสี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงอธิชา พบจันอัด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กชายชัยชนะ ชวนโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงวิภาวดี แย้มสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงศรีวรรณ คุ้มกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงฐิติพร ตำทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงณัฐริการ์ ชัยชนะรุ่งเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๗

นายสมศักดิ

์

ช่างไม้
๒๕/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงสุภาพร ขาวขำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงศศินุช สิงห์โห
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงมีนา วางรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายธนวรรธน์ อดทน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงธาริณี เด่นสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงทัศนา ยิมจัตุรัส

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงสายธาร สอนนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงพิยดา ศรีหาวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี จีรังโคกกรวด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงวาสนา ไปรเวทย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายนนทพัทธ์ เชือเชิง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงสุรีพร จันทาศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายภาราดร อินทรมณี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา วัดโคกเพชร  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงนภัสรา โพ๊ะสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงกชพร พันง้าว
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงสวรรยา แนบพุดซา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายปยณัฐ ศรีวงษ์คำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กชายจิรพันธ์ พุ่มคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๖
เด็กชายกิตติสมานุสรณ์

์

โพธิรักษ์

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กชายมงคล เทโคกกรวด
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงจิตติภัทรา สายแวว
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงธิดาทิพย์ มหาทัน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ เทียนทัพ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงธิดาพร กระแสสินธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ค้าเจริญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงธนพร ศรีพนม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายปวริศ ดวงสุดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์แดง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ อุดมสมบัติรัตนะ
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๗

นายชุติเดช ข่าขันมะลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๘

นายชูศักดิ

์

อินทโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๘๙

นายธนภัทร จินตวัฒนกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๐

นายธนากร เชิดชูชัยทิพย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๑

นางสาวชนัญชิดา โคกธนู
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๒

นางสาวชลธิชา วาทโยธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๓

นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๔

นางสาวญาณินี ทรงประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๕

นางสาวณัฐจิรา ตรียมณีรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๖

นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิกุล

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๗

นางสาวพิมพ์ชนก สินสนอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๘

นางสาวมุกตาภา บุญใช้
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๗๙๙

นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๐

นางสาวสิตานัน ปญญาคม
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๑

นางสาวอารียา หมันกิจ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๒

นายพนา นิรันดร์รุ่งเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๓

นายนราธร อุดมเจตจำนง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๔

นายพงศกร นิลสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๕

นายวัศพล ธีรอำพน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๖

นายสุริยะ อิทธิเวชสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๗

นางสาวกนกพร ศิลาทิพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๘

นางสาวกรพิน เขตคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๐๙

นางสาวจิดาภา นาคะวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๐

นางสาวชนิดา รังกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๑

นางสาวชมภูนุท ยศสระน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๒

นางสาวชุติมา ทุมนานอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๓

นางสาวชไมพร แซ่อือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๔

นางสาวญาณิศา กล้าหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๕

นางสาวธีรกานต์ บุราคร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๖

นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๗

นางสาวพิมพิกา ตังศิริวัฒนวงศ์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๘

นางสาวแพรวา อุยวัฒนกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๑๙

นางสาวภัทรวรินทร์ เหวขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๐

นางสาวอลิสา โต๊ะบุรินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๑

นายนิติศาสตร์ ศรีสันต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๒

นายปวริศร์ บุบผามาลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๓

นายสุรกานต์ กรเวสรัชกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๔

นางสาวชนิภรณ์ สิวไธสง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๕

นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๖

นางสาวณัฐพัชร์ เตียประสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๗

นางสาวทิตาวีร์ บุญพา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๘

นางสาวบวรรัตน์ บุญสายยัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๒๙

นางสาววรัชยา บุญเรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๐

นางสาววีณา บุญบำเรอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๑

นางสาวสิริกร พลแสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๒

นายกวิน กวินเลิศวัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๓

นายทวิน กวินเลิศวัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๔

นางสาวชญานิน ดุษฎีกุลวิวัฒน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๕

นางสาวปาลิตา บุรพลกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๖

นางสาวพิชญาภา วรรณสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๗

นางสาวพิมณดา แสงก้อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๘

นางสาวพิมพ์ลดา ยงค์กิจหิรัญกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๓๙

นางสาวโยษิตา บางเกษม
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๐

นางสาวศิรดา พูนสิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๑

นางสาวสุธิษา ราชสิงห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๒

นางสาวสุพิชฌาย์ อารจรา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๓

นายธีรนัย รัตนสงวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๔

นายศิวกร คูณทวีทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๕

นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๖

นางสาววิชญาดา แก้วเงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๗

นางสาวศุภิสรา พัดเกาะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๘

นางสาวสุชาวลี ชำนิกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๔๙

นางสาวอารียา ติยะกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๐

นายนนทพัทธ์ เชิดฉาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๑

นายวันชาติ นิพันธุ์พงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๒

นางสาวอทิตยา สมศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๓

นายธนสิทธิ

์

ทรงสวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๔

นายอิสรานุสรณ์ ใบขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๕

นางสาวนฤภร ปญญาสุทธิเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๖

นางสาวเพียรพิมุกข์ ชัยมงคล
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๗

นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๘

นายธีรวัฒน์ นิธิอนันตพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๕๙

นายพรภวิษย์ เมธีกสิพิพัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๐

นายรักษิต เมินกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๑

นายวรายุส สักขาพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๒

นายสิรภพ มิอุบล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๓

นางสาวจาริญา สังสรรค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๔

นางสาวญาดา องค์ชาญชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๕

นางสาวปริม เชือสะอาด

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๖

นางสาวพิมนภัทร์ สิงหา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๗

นางสาววรัญธร ธูปแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๘

นางสาววัลลภา แจ่มจำรูญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๖๙

นางสาวอรณัส พูนวรรณกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๐

นายธรรศดนัย ถวิลหวัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๑

นางสาวภัคจิรา ไชยปญหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๒

นางสาวรินรดา จงปตนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๓

นางสาวสิริ รวยสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๔

นายปุญญพัฒน์ ศรีชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๕

นางสาวณิศากร ปนสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๖

นางสาวตะวันยอแสง ชาญชิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๗

นางสาวพรเพ็ญ ตังพงษ์

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๘

นางสาวฟาริดา เพ็ชร์น่วม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๗๙

นายคำภีร์ อินนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๐

นางสาวธนัชพร พูนศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๑

นางสาวธันวรา หมัดแม่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๒

นางสาววทิยาภรณ์ มะเดือชุมพร

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๓

นางสาวภิญาดา เขจรไลย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๔

นางสาวภีรยา เทียนศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๕

นายธนกฤต
ประสาทพิธพรชัย ๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๖

นางสาวนันท์นภัส คงนันทะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๗

นางสาวพรรณมัย ปานิเสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๘

นางสาวปรียาภัทร อิฐไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๘๙

นางสาวปยะธิดา วงถวิล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๐

นางสาวพรรณภัสสา จ่าชัยภูมิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๑

นางสาววรนุช ปอมสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๒

นางสาวอาภาวิณี ดวงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๓

นายจีรสิทธิ

์

กมลคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๔

ร้อยตรีจตุรงค์ คล้ายมี
๑๕/๐๑/๒๔๙๘

วัดหนองรังกา หนองรังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โกะสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๖

นางสาวปวิมล ประวัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๗

นายจักรินทร์ ชิณวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๘

นางสาวนริศรา โปร่งสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๘๙๙

นางสาวพัชรารัชต์ ภูจีรปภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา แท่นทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงอลิษา จารึกกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงพรรณาวดี สกุลไชยโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นนท์นอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณิชชา เอกประดิษฐ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงทิชากร รักษ์จันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงธันฤทัย แพนไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงนัดชา แก้วอาจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงนันทนัช เหมนิธิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายสหรัฐ ปุริตังสันเต
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงภัทราพร จูมนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงรัตนากร บุญเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงวรนุช วุฒิสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงปริยาพร คำเสมอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มหามาตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงจริญญา โสภณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงชมัยพร ไวสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงณัฐมน แซ่คู
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงดวงวิมล รมย์ดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงบัญฑิตา สุขสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงปาลิดา บุตรคุณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปองสุภาพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ หาญพนม
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ชอรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงวริศรา ทองสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายเจษฎากร ถ่ายสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายชัชวาลย์ เดชการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายธนรัฐ อุบลนุช
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เปลียนสังคม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงชนัญธิดา สร้อยสังวาลย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ ตรีสัตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงธณัฐชา แนมขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีวรสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงธัญชนก ชูโคกกรวด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ เจริญสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงนภัสสร เจริญสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงนภาพร เพือนเกาะ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงนัทธกานต์ นูพลกรัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงเบญจพร เพิมพูล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายนวมินทร์ บรรดิษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กชายบพิตร จันทอุทัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เกวียนสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จัดกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงพิชญาภา ลบสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๖
เด็กหญิงเพชรฐากรณ์

ยศสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงรุจิราภา ประโมทะกะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงวรรษิดา ทรัพย์สูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงวิชญาพร แดงโต
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา เรสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงสุขฤทัย จุ้ยกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิมสถิตย์จันทึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี โกเมรุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงอชิรญา ฉายขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงอรณิชา อินทร์สูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงอวรรญา เงสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายจักรดุลย์ ธรรมใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายธนพล ไชยเชษฐ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายนภัส กาศขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล จันทร์หอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงเจนนีเฟอร์

่

วอล์คเกอร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงชนาธินาถ สมบัติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จิตโคกกรวด
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงญาฌิตา เพิมทรัพย์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมพันธุ์ใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เร้าสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงนภัสสร อู่เสือพะเนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงนวพร แปมสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงนวรัตน์ วิมาโคกกรวด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงนันท์นภัส นภาโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงปญชธร จตุรพิมพ์พันธุ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายพลกฤษณ์ หวังคำกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายวิธวินท์ ขาวสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงวรัญญา กุลชิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงสิรินารถ คูศรีพิทักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงอภิชญา ผลนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงภัคนันท์ ภูมิมาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงธมนวรรณ คูณมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงรมิตา โคกขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงภณิดา พิทักษ์นอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงลิดา สุริยะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๔

นางสาวธัญญรัตน์ ปราณีตพลกรัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๕

นางสาวชญานิศ ภูมาลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ มาลัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๗

นางสาวสินธนา ขิขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๘

นางสาวฐิติรัตน์ พันธ์โคกกรวด
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๘๙

นางสาวอัญมณี ววงขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๐

นางสาวพิยะดา แขค้างพลู
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๑

นางสาวรัชนีกร สุนหนองนก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๒

นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๓

นางสาวอนัญญา ตมกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ชายตะขบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๕

นางสาวกีรติกาญจน์ ภูจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๖

นางสาวพิชามญชุ์ ภูกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๗

นายเดชาธร พิมพา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๘

นางสาวประภาศิริ แก้วพันใน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๑๙๙๙

นางสาวจันทร์พร เย็นดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๐

นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๑

นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๒

นายจิระวัฒน์ ทาริวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๓

นางสาวมัลลิกา เกนโคกกรวด
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๔

นางสาวศิริลักษณ์ สุรพัฒนชาติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๕

นางสาวกัญญณัฐ แดนสลัด
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๖

นายนภดล วงศ์สุทธาวาส
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๗

นายพิชัยยุทธ ทุมพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๘

นายณัฐวุฒิ ยมจะบก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๐๙

นายธีรภัทร์ ศรีโพธิกลาง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๐

นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๑

นางสาวพิไลวรรณ กิสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๒

นางสาวพีรดา พลหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๓

นางสาวปฏิภาณ สิงหพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๔

นางสาวกาญจนา วังพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๕

นายฐานันดร มันคง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๖

นางสาวเจนิษา เชิดสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๗

นางสาววนิดา ปราณีตพลกรัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๘

นางสาวปยธิดา จอมเกาะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๑๙

นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๐

นางสาวญาสุมินทร์ ยิงรัมย์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๑

นางสาวณัฐณิชา ศรอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๒

นางสาวกรรณิกา ภูมิโคกรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๓

นางสาวณัฏฐณิชา ดุมขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๔

นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๕

นางสาวกนกกร แก่นสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๖

นางสาวกรรทิมา สังขะรมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๗

นางสาวจริญญา แก้ววิเชียร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๘

นางสาวจิราภรณ์ ชาชำนาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๒๙

นายศิรวุฒิ สันทัดชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๐

นางสาวอรอุมา ทับศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๑

นายสหฤทธิ

์

มีนิสัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๒

นางสาวอารียา ชาติเชือ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๓

นายอภิชา

ิ

กอสูงเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๔

นายธนโชติ อินทรามาตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๕

นายเศรษฐศักดิ

์

เจริญจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๖

นายกษมา แสงผาลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๗

นางสาวกาญจนา อ่อนศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงอาทิตญา สงนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา จากทะเล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงวริศรา แดงสุริยานุกูล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายหิรัญศักดิ

์

ชำนาญพุดซา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงภัทรพร ล้อมขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรหมฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา แสงราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงสมิตานันท์ บุญทัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ สำกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี แนบพุดซา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงจิรานันท์ ร่มพุดซา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงวรรณพร กลึงพุดซา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงขวัญจิรา ฮัวบางยาง

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงอัญมณี รัตนารักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชัยเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงพลอยนภัส ชาญสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายพีระนันท์ ซีกพุดซา
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำวอน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา มณีโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงอมรทิพย์ มณีโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงอนันตญา นกสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายธนากร เชียงใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงศิริวิมล สาคริน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงอมราวดี งัดสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงภาณุมาส คำหวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ทับขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงสุธาธิณีย์ ตอมพุดซา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก่นพุดซา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พิมพา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายพิชุตม์ เงสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงวิดา พิมพ์พิทักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายพิศาล กลองกลางดอน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงปยะภรณ์ คำโสภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงศิรประภา มืดหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ปุมสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กชายนวพล ดืมพุดซา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ขำโคกสูง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กชายปณวัฒน์ ตุ่ยไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จอเกาะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายฤทธิเดช รักพุดซา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงโชติรส ด้วงโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงสุภัทรษร วงศ์นันทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงพรธิตา จิงหิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๑

นางดวงนภา โทนโคกสูง
๑๓/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๒

นายลอง พูนเกษม
๑๐/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กชายสิทธิธงไชย เจนปรุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายอชิตพล ทอนพลกรัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงแทนหทัย ขอนพุดซา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงอริสา ข่วนสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงณัทชพร เดสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงดรุณี ทรงจอหอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงธัญภลักษณ์ สมศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงธีรดา ปรัชญานนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงรวิสรา กลมค้างพลู
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงรัชนีกร ทรารัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงวิชญาดา เคนไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงศรานภา อาจณรงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พังเกาะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี มะลิทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงสุภัควัน รอดวินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงอนุชธิดา อ่อนหวาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กชายชัยภัทร ศิลาจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายธวัชชัย พวงสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รวมสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงชลิกา แพงคำตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงณัฏฐนิช นาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ศีลวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงพลอยไพริน สวัสดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงรวิสรา หลอดคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงสุชาธินี คุ้มวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีหมืนไวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ถุงพุดซา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงรุจิตารวี เผนโคกสูง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงศรัญญา สุวรรณวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงสุชาวดี ถนอมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงแสงดาว สินปรุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายณัฐพล ปูช่วย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายนิรันดร์ เดิดสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กชายภสธร แจ่มจำรูญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงนฤพร มีแย้มภักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงพัฒน์นรี รัตนไพรมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กชายพัทธพล หนูเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พลรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา จินดาวัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงศุภากร ชุนเกาะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงนันทิตา เมสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงเมลมิษา ใหญ่กระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๖๑๐
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นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงรัติกาล เอมโคกสูง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงไหมฟา บุญเชิญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงอรปรียา ทุมเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงศุภสุตา บูรณะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายภัคพล ปูช่วย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงศุภษณา นัดใหม่
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายอนนท์ชัย
วรรัตน์ ณ อยุธยา ๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายทองพันชัง

่

ตรงเมธี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงธันย์ชนก แซ่เติน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงชุติมา หาญเวช

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงพรนภัส ไชยวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๖

นางสาวสุณิสา สิงห์หมืนไวย

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๗

นายชินวัตร ค้าคุ้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กชายนรินทร นิลรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๓๙

นางสาวชนิตา จุฬามณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๐

นางสาวเกสริน บุญญวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงณัฐพร บรรจงหมืนไวย

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๒

นางสาวภัทรวดี ช้างเผือก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๓

นางสาวเมวดี เกิดหมืนไวย

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๔

นางสาวรัตติยา พึงย้อย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทร์หมืนไวย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๖

นางสาวลลนา นาคบุรินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๗

นางสาวสัตกมล สวัสดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงอรสา สงค์แก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงอริสา วาพันดุง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๐

นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงภัทรภรณ์ มาลัยเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๒

นางสาวลัดดาวัลย์ พูนจันอัด
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๓

นางสาววิกันต์ดา จิมจะโปะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๔

นางสาวศรุตยา ผูกเหมาะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๕

นางสาวอรอุมา จันทร์หมืนไวย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๖

นางสาวจิรารัตน์ คำใสย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๗

นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๘

นางสาวฟาพราว เทินสระเกษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงศิริพร เพชรนิตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๖๑๐

้
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นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๐

นางสาวปรียาภรณ์ ปญญาสูง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๑

นางสาวศิรดา อ่วมขัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๒

นางสาวสุธิตา ลอยประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๓

นางสาวจิราภรณ์ สงเคราะห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๔

นางสาวสุกานดา นันทะรักษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๕

นายอภินันท์ ทองใส
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๖

นายทิชานนท์ สกุลวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงนภาพร กรุยหมืนไวย

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๘

นางสาวปยฉัตร รักษ์ประพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงวนิดา ถนอมศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงจาศุมินทร์ บำรุงสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๑

นางสาวนันฑิดา ปรางปรุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๒

นางสาวลลิตกร บรรจงปรุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๓

นางสาวพรพันธ์ รุ่งหมืนไวย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๔

นางสาวจีหมัน

๋ ่

ชนางกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๕

นางสาววราภรณ์ นครศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖

นางสาวสุวัจนี สาตรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗

นางสาวศิริรัตน์ ฟากวิลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘

นายวศิน พลับโพธิทอง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙

นางสาวอารียา สีบุดสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐

นางสาวอรนภา ฐานะวันดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑

นางสาวจงจิตร ปาลสินกุลกิจ ๖/๐๒/๒๕๐๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒

นางดวงกมล เกิดทะเล ๙/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓

นางธนาทิพย์ กระสันกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔

นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕

นางนพรัตน์ พันธัง
๐๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖

นายนภดล แขดอน
๓/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗

นางสาวนภาพร ช่วยโพธิกลาง

์

๑๐/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘

นางสาวนรมน แก้วมณี
๑๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙

นางนริศรา อินสูงเนิน ๕/๐๘/๒๕๐๕ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐

นายประสงค์ รุ่นใหม่
๑๙/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑

นายประสิทธิ

์

นวพงษ์พิพัฒน์ ๑/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒

นางปารีวรรณ แจ่มใส
๑/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓

นางปยะนันท์ นพนิยม
๒๐/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๔

นางพรพิศ บุตรรัตน์ ๒/๐๕/๒๕๐๘ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๕

นางพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๖

นายพรศักดิ

์

ฉุยจอหอ ๓/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๗

นางภคจิณหจุฑา คมวิชายังยืน

่

๒/๑๑/๒๕๐๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘

นางรติกร วงศ์พยัคฆ์
๑๖/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙

นางลำยอง ชุนเกาะ
๑๔/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐

นางวรรณา ธรรมรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑

นายวิญญา นาใจรีบ
๑๖/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒

นางสาวสมคิด เกวขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓

นางสาวสุจิรา ดีเสมอ
๒๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔

นางสาวสุธารดี จันทพรม
๗/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕

นางสุรภา นนท์ตา
๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖

นางสาวสุรางค์ นรโภค
๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗

นางสาวอรนุช ศรีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘

นางอัมพร นันทะเสนา

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙

นางสาวอารีย์ ทรวงโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐

นางเสาวนีย์ สวนสินไทย
๒๖/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑

นางโชติกา ดุจจานุทัศน์
๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒

นายณัฐภัทร สระทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓

60ชลิดา แก้วโยธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔

นางสาวภารินี นามสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕

นางสาวสิณีนาถ กิงไผ่ล้อม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖

นางสาวแพรวรุ้ง สุขใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗

นางสาวสุพัชชา ดอกกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘

นางสาวอทิตติยา พิมพ์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙

นางสาวนันทินี ยาเคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐

นางสาวกุลิสรา สังดอน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑

นางสาวพรชิตา สุขเจ็กพะเนาว์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒

นางสาวสุประวีณ์ วรพนม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓

นางสาวสุนิสา งันขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔

นางสาวกชกรณ์ ไชยจันทรา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕

นางสาวพรชิตา คีรีกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖

นางสาวอรนิชา สนธิภูมาศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗

นางสาวศศิวดี เชิดสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘

นางสาวณัฐธิดา แกรงกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙

นางสาววชิรญาณ์ เมืองกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐

นางสาวณัฐธิชา ปุมพิมาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑

นางสาวกัญจนภรณ์ สุนทร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒

นางสาวทรายทอง เงาสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓

นางสาวสุจิตรา ชอบระเบียบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔

นางสาววิชญา ผินโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕

นางสาวมาลิษา กตัญู

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖

นางสาวพิมพ์ชนก กล่อมกลม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗

นางสาวชลธิชา ฉวยกะโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘

นางสาวนภัสสร ปลิงกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙

นางสาวสุธาสินี แพงพุย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐

นางสาวธัญญานุช มูลกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑

นางสาวนำฝน พงศ์อนันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒

นางสาวอนัญญา หร่ายกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓

นางสาวศรัณย์พร อิทธิพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔

นางสาวมนทิรา ไผ่โคกสูง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕

นางสาวสุภาวดี อินทร์ประโดก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖

นางสาวพิจิตรา ง่วนสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗

นางสาวภควดี อบอุ่น
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘

นางสาวกัญญาพัชร ชืนด่านกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙

นางสาววันณภา หาญกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐

นางสาวนิธินาฏ จีกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑

นางสาวจุฬารัตน์ เด่นสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒

นางสาวอาภิติยา ดุษฎี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓

นางสาวติณณารัตน์ ศรีทองหลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔

นางสาวสรวีย์ ลินทะจะกะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕

นางสาวอภิสรา อ่อนหมืนไวย์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖

นางสาวณัฐวรรณ ประสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗

นางสาวชลิดา ไทยยิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘

นางสาวสุทธิตา บรรจงสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙

นางสาวณัฐชยา พุฒนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐

นางสาวปยะธิดา ไตรจะโปะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑

นางสาวกรรณิการ์ มากจุ้ย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒

นายพิบูลย์สิทธิ

์

หอมจะบก
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓

นางสาวปาริชาติ จันทร์สูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔

นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕

นางสาวชุติกาญจน์ เข็มนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖

นางสาวอารียา ถนอมศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗

นางสาวพัณณกร ชำนาญศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘

นางสาวณัฐพร แก้วแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙

นางสาวอุษณีย์ เพียซ้าย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐

นางสาวมัณฑนา บุญศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑

นายจิณตคพล ประทุมมัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒

นางสาวธัญวรรณ ตะเกียดกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓

นางสาวกัญญาวีย์ ศรีชมภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔

นางสาวทิพยาภรณ์ นามมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕

นายปุญญพัฒน์ แววรัตนชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖

นางสาวเวนุกา ดาวไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗

นางสาวเกษปวีณ์ เส้นเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘

นายดนัสวิน ชินนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙

นางสาวธันยาภรณ์ ปลังกลาง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐

นางสาวพิมพ์วรีย์ พานชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑

นางสาวธนิตา เรือนแปน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒

นางสาวรสริน ปอมสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓

นางสาวจันทร์ธิมา เกียนสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔

นางสาวปยะดา สายจีน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕

นายนัธทวัฒน์ เจริญผลพันธิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖

นางสาวนราธิป วงศ์ละคร
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗

นางสาวเจนจิรา แสนวัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘

นางสาวสุวรรณี พะวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙

นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายธนกร เพ็ชรจันอัด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ โฉมจงโก
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายรณกร ดุนกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีด่านกลาง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จรัลจอหอ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสุปรีดา มีมานะ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิปรุ

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กชายชานชล โพธิกลาง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายชนาธิป มีกำปง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายสิทธิโชค มะละ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงมิรัญตรี ขมโคกกรวด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กชายณัฐพล คุ้มจันอัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงกิตติมา เพ็ชรกลาง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงวิภาพร มาลัยกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงจิดาภา กอหญ้ากลาง
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงกิติยา ปลังกลาง

่

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงกนกอร ฉายจรุง
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงนันท์นภัส นิลสันเทียะ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงทิพย์เกสร ตะกุดเทียง

่

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ตะสันเทียะ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายศิขริน ชืนโพธิ

่ ์

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายตติยะ ก้างกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายรุ่งเลิศ ค้างสำโรง
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายณัฐพล อิมจันอัด

่

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายประภาส ธรรนาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงวรวรรณ มาลี ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี สีสงคราม ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงวาริดา เอกอำไพ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายสุรจักข์ กอซาดกลาง
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายดาวรุ่ง วิเจดีย์
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐
นางสาวกัญญาลักษณฺ

ชังดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑

นางสาวศิริมล นึกชอบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒

นางสาวสุนทราภรณ์ ชมจอหอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓

นางสาวทักยาณี สุดสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายศุภัฒน์ศร เสมสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงศุภากร เรืองประโดก
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงนภัสสร หวังรวยกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายนิตพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายจารกิจ จงรับกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พันธ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐

นางสาวธัญชนก โมกขา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑

นางสาวอธิติยาพร จงจัดกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒

นางสาวจีรนันท์ จงจัดกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓

นางสาวสุทธิกมล สังข์วรรณะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔

นายภานุวัฒน์ น้องสีลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงแพรวพรรณ นันกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงจิรัสติยา ลายขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายศักดิดา

์

สาทกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายมาโนช ภู่นอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงวิยดา ประชิดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายปริญญา มาตตะมุด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงแพรพลอย จ้องสระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เกลากลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓

นางสาววิภารัตน์ เกตุนอก
๒๙/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔

นางสาวสิริลักษณ์
หวังประสพกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕

นายชวลิต โชติกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖

นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาค
๒๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗

นางสาวสุณีรัตน์ เลือมไธสง

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘

นางประเทือง ปานกลาง
๑๒/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙

นางยุวันณา ปูนกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐

นางเสาวลักษณ์ พระศรี

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑

นางเครือวัลย์ ศรีกำ
๒๗/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒

นางกาญจนา วิจารณรงค์
๑๑/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓

นางรัตนา โชติกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔

นายตุลยกิตติ

์

พิบูลย์รุ่งเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕

นางเฉลิมพร สุวิทยศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายจักรรินทร์ ห่างกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงนปภา พิมพ์เสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงณัชชา สิงห์ราชู
๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงธันวพร มีเกาะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงธารวิมล อินทะแสง
๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ดองโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายกษิเดช เติบโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กชายรมย์นริน ประมูลทรัพย์
๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายธีรเดช ฤทธิกลาง

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กชายสาธิต ธงพุดชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายกิตติคุณ รักกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายจักรกิจ จ่าโนนสูง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงศิริพร แนวกลาง
๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงรินรัตน์ตา ปลังกลาง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงภูษิตา ตรีกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงอาทิตร์ติยา ทวีกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงจันทิมา มุ่งคีมกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมันกลาง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงวนิดา แก้วพิลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายนวภูมิ พานนางรอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายศรายุทธ ปลังกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายศุภกาญจน์ จุนกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายวีรดล ดองกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ แทนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ จูงกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงวรากร หมืนรัตน์

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กชายปติคุณ รุ่งเรือง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายนพฤทธิ

์

ทรัพย์งาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายยืนยง พัวกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายธวัชชัย ทองพุทรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนเหลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงกุลจิรา โชติกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงอรกช พยัคจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงปริญญาพร จงย่อกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงสไบทอง นามวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงจรัสลักษณ์ เพียรกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงศรัญญา วิลามาศ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงดิษยนนท์ ปกบินกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ ซุ่นกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงเบญญาภา ปลังกลาง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงฐิติภร วรทองหลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงบงกช โนนกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงมัลสิกา ปูนกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชัยบัณดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายณัฐพล เกิดจันทร์สว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงณิชาพร เตรียมโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงม่านพลอย เพชรชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔
เด็กหญิงทิพย์พญาพร

รอดกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์ เชือดี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ นาคแท้
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงสินีนาถ ลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มูลพิมาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงเวธกา พยัฆจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงเมธาวี วงค์เชียงยืน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงอรปรียา ชำนาญกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ประจวบกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายอนุนาท นันกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงเมธาพร วงค์เชียงยืน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ นันกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายพิสิฐกร คำกายปรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงเจีย คี โฮ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียนไธสงกิจ

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายธีร์รัฐ พัชรสุธีพงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ มณีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงสุรัตนา ทองกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายคทายุทธ์ คล้อยกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงโชติกาญ ชิดการ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ร่มเริง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายภูริ ฤทธิด่านกลาง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เหมือดสันเทียะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายทรงเกียรติ กุลประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายพีรภัทร กระทุ่มกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายศิวกร จงสุขกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงมริสรา กมลกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงเบญญาภา ปลังกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงปนัสยา บุญเฮ้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงนิรมล สวยกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงพรธิดา ภูเดช
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงอารยา ภู่กลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงอรไพลิน กรงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงอินทิรา สิริจามร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิไลกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงพิชญ์นรี สุวรรณาจารย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ ตรีภพ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงลลิตา นันกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงฟานำพร กลึงกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงลักษิกา พืนเกาะ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงภคนันท์ บุญฑีฆ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายอนุรักษ์ ทูลกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายพิชุตม์ ขอพลอยกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตังประจักษ์

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตังประจักษ์

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงปณณธร สุวิทยศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงรินรดา เพียรกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงวรรณฤดี หมืนอาจ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงคณิดา มานอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงปารดา แก้วกลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ธิยานันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงสุริษา ธูปกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงปณฑิตา เผยกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา ขอเหนียวกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายญาณวิทย์ เจริญสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายภานุพงศ์ ขอมีกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงณัชชา ปลังกลาง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงศิริมล เลากลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงวรางคณา ประพฤติชอบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงณัฐญาดา มุ่งกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงวริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงจอมขวัญ พวงคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา อ่อนมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงชนาภา ยิงจอหอ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิชานนท์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงชญานันท์ ภักดีแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงพิชชาภา บรรดาศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หวังครอบกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงสิริวัลย์ เย็มสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมาลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงลลิตา วังทัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖

นายคงฤทธิ

์

ซึมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายสุรยุทธ โพธิงามพุ่ม

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายหนึงฤทัย

่

ยืนยงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายจันจิรา รักด่านกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงชลลดา ผันโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงภาวิณี ศรีริต
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา พุธพ้นภัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงปาริชาติ ปลังกลาง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิกลาง

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงอรปรีญา จงจอหอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงสุชาดา เนาว์กลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงสุชานาถ น้อยกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ หมันกลาง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงชลิตา เกาะด่านกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ คุณพาที
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายศุภชัย ดู่หมืนไวย

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กชายณัชชา นีสันเทียะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายนริศรา ชะโลมกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายศริญญา ทองทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงดารินทร์ แก้วกาบิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงมาริสา ปลังกลาง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงณัฐพร บุญศรีรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงปลายฟา กกสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงนุ่น เผนโคกสูง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงนภัคพร จันทจร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา ขำมอญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงพิยดา ศรีสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงชลธิชา แวดไทสงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ ดวงบุญชู
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงปาริกา ชิดโคกสูง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงพรสิริ รอดกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงจันทรัสม์ จันทราจังหรีด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดังขุนทด

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา วรรณทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงปาริตา พวบขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายทินวุฒิ ปลังกลาง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายเจษา บุญแซม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กชายปญญาโชติ เชือมจอหอ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงกชนันท์ กองเพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงไพลิน คุ้มจันอัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายหาญณรงค์ ตะสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

อิมจันอัด

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กชายอภิชาต พ่อสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กชายธนารัตน์ ปลังกลาง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กชายธนารัตน์ แก้ววิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงกานติมา กระออมกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงภัสสร เจริญไชย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลเกษม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงสาลิกา ปานกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงสภัทรา มงคลธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงหยกผกา ดอกจันกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กชายบัญญพนต์ กุดกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายอาทิตย์ กกกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ นิมิตรหมืนไวย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงภรวดี จักร์คล่อง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ เก่าจอหอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงไพลิน รักด่านกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงนาราวดี กระออมกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา ชำนาญกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชือบัณฑิต

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เชือตากวัก

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๗

นายอัทธชัย ซึมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายบัณฑิต กาบกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายธวัชชัย กุดกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายอภินันท์ กระจ่างโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายศิริโชค แก้วด่านจาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แยงไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงเนตรปรียา คงปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ หมายสอนกลาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายกิติมากร ช่วงกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายพิชชานันท์ ชลอกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายพีรภัทร จงรักกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงอภิญญา เตจารมณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงญาณิศา เพชรวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงอริสา ล้อมกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๑

นางเฉลิมรัตน์ ปลังกลาง

่

๐๕/๑๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๒

นางกิงกนก

่

สุวรรณโครต
๐๑/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายศรายุทธ ขอด่านกลาง
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายวรวุฒิ ไทยด้วง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายสันติพงศ์ ส่งศรีแจ้ง
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กชายวันชนะ สินชืน

่

๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายมงคลชัย พิสันเทียะ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายชนะรัตน์ ทรงสังข์
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายกันทรากร ขึนสันเทียะ

้

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายโชตทวี นุชนารถ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายสุเดช โก้สันเทียะ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กชายธนวัตน์ ตะสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กชายธนวรรธน์ หลงสวนจิก
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายพงศกร กองโตกลาง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายวรเชษ โก้สันเทียะ
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายสหภาพ แซ่อึง ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายศรัทธา ธรรมพินิจ
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กชายพาคิน เนาสันเทียะ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กชายรณชัย นำสันเทียะ
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายปฏิภาณ ชมโคกสูง
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงปริยะชนก ทรารมย์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงพรณิภา โมรัสเถียร
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงนรภัทร์ นรักษ์มาก
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแก้ว
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงพิมญาดา เภาสันเทียะ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงวาสนา สะทาสุ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงเพฃรลดา ฃมพร
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ พุ่มสวัสดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงพัชราภา โคบุตร
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงปญจมาพร ยงทองหลาง
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ยีจอหอ

่

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงไพลิน ช่วยฃิด ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงธนัญธร ชาวสันเทียะ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงสุนิสา คชเรนทร์
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงพรหมพร บุญญพันธุวัฒน์
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายจักรชัย ชังดี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายสนธิ คำนอก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กชายพฤกษ์ คงจิตรค้า
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กชายพรรษา คงจิตรค้า
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายทานุวัฒน์ เชิดเพ็ชรรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงพีชญาภัคท์ สีสอาด
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายฉัตรดนัย กอไผ่กลาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายธีรพัทธ์ เชิดเพชรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ พรมสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เชียวชาญ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายเพชรทอง เสือสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายอโน เย็นหลักร้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายดรุษกร ขอบสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายธีระวัฒน์ พูนเพิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงพรกมล บุญผ่อง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงนฤมล บุญพานะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงปยะธิดา จันดอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงสุทินันท์ จงนอก
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงญานภา สำราญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงจันทิมา จันปาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงกนกภัทร คล่องแคล่ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ หลอดคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงชฎาพร พิกขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงชนิสรา ธัญญานนท์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงพรรษมน กองทองหลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงวันวิสา กะสันเทียะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ บัวแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงนิชชาวัลย์ สมัครณรงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายพีระณัฐ สามโคก
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายรุ่งเกียรติ มณฑา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายกวิน สร้อยนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายธีรภัทร จันทา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

อาบสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายวุฑฒิชัย สุขทัว

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ กรรณิกากลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายกมล เย็นหลักร้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โตสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายชนาธิป พลเยียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กชายธวัชชัย อินต๊ะเสน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายสิรภัทร เบืองดี

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เถรหมืนไวย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กชายอาณัติ เกลียงเทศ

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายปฏิพล เย็นหลักร้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายพีรธัช คูณขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ คำดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายเจษฎากร รองจะโปะ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายณธกร รักษากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กชายธนธร เรืองอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงพัชริดา สาสุข
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงสิริวิภา ผาสุข
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงพรรษมน กาบสำโรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญสอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงสุกัญรยา ธัญญานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงเกศกนก หลอดคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เปาสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงศิรินภา แคสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงอรวรรณ เจือจันอัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงกชกร เกิดจันอัด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๔
เด็กหญิงพรรณิภาภรณ์

วันเทียง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายนัฐพล พาขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายยศวินท์ บุญยิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงศุภัชญา ทวีจิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูลพิพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงปฏิญญา ฉาสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ สำราญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๑
เด็กชายกิตติพนาพัทธ์

์

ปนสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายสุประวีณ์ พวงสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงกัญญาณี ราชสีห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา กาบกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงสิรินันทร์ ชนะภักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงสิรินทรา หมอประคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงสุธิดา ธารณะกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงพัชรพร เนียนสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงสุปรียา กลันโคกสูง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายชัฏชรินทร์ ทับมะเริง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายปยวัฒน์ ชนะภักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายกุลพิพัฒน์ กลินหมืนไวย์

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายปาณัสม์ สันติชัยรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายธีรภัทร เทียนสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงเกศินี ชนะภัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทะวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงมณีวรรณ อินทจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงฐิดาพร ท้วมวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แม้นสุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กชายอัครวินท์ ยืนกระโทก

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายพงศกร ชมโนนลาว
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ สายพรม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายธิติพงษ์ โปร่งสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิพมนต์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่เลา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายวรวัตร ขอทวงกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ เย็นจุระ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ จันหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กชายพาณิชย์ เพ็ชรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กชายเจมส์ ซีเร็ท
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายภานุพงษ์ นรสาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กชายจักรภพ สุขช่วยชู
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายเอกดนับ บันเทิง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายอนุชิต ศรีทามาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงศุภสุตา คะตะอินร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปนขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ อ้นสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงณัฐพร แสงงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ หาญพิทักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงนฤมล เชิดเพ็ชรรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงพิชญาภัค สัมมาแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงเบญรัตน์ สูงกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายธีรดนย์ พรมหมืนไวย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายมงคลชาติ รักมะณี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กชายภูริณัฐ เศษศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ พลนอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายสุทธนา บรรเทาว์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กชายทรงชัย ฟกโต
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ขาวงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กชายรชต ดาวสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายนิติพัฒน์ บรรจง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กชายสมพร ไชยเสน
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กชายโสภาคย์ เกียไพบูล

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงวาสนา หลังสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงภัณธิรา ยีจอหอ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช สุ่นหมืนไวย์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงจามจรี เกลือนสันเทียะ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ปุกหมืนไวย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงอภิญญา พานิช
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงขวัญสุดา โอนสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๑

นางภัทรศยา เชิดเพชรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๒

นายธนาวุฒิ คำข่า
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายจักรพันธุ์ คุ้มแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายณวพล กุสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายภาพตะวัน บรรจงปรุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายธนชัย กลีสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายโสภณ คำโศรกเครือ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์ถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงทิพธัญญา ทองถวิล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สมอทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงวิราลักษณ์ พลจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงศิรินทร กุลหงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตน์ภรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายจิรยุ ดีคล้าย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ลบไธสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายสุพล บุญเหมาะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายสุรยุทธ จำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กชายสันติภาพ วาศโพธิกลาง

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์กลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อุพลรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เรือนจังหรีด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายชาติชาย วงศ์งาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายปรเมศร์ เลิศจะบก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ด่านโค
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงลิปการ สอนศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงนิสา คำชนะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นามณรงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงวราพร คำชนะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กชายพชรพล ชินรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายวิชณ์พล สายประสาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กชายอินธรักษ์ วงศ์ใหญ่
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชมดอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กชายณภัทร เรืองประโคน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายอนุชา ถือพุดซา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ ศรีวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงสุวรรณา สมเวียง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงวันวิสา พานุช
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงจีรนันต์ กุสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงพรไพริน สาคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงเกศินี กลังกระโทก

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา โนนใหม่
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงนันธิชา เกียนโคกกรวด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงวาสนา เหรียญสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายมานะชัย ศรีบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายอนุคม รุกไพรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายสันติสุข อุดมดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายเตชสิทธิ

์

ดิษฐสอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายพัชรพงศ์ คงตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายวรเชษฐ แสงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กชายอรรถโกวิทย์ วงค์ถาวร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายบวรภัค ลันขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา สาคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงอุมากร กุสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงอณิตสรา กลีสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๗

นางสาววาสนา วังหอม
๐๘/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๘

นางสาวธัญญานุช กอสาลี
๑๖/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๖๙

นางสาวณกมล ราชสาลี
๐๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๐

นายอานันต์ เกือกุลพัฒนา

้

๑๓/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ กันหมืนไวย์

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายภานุ โถมสันเทียะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายสิทธิชัย แสงเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐนนท์ ปล้องพุดซา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงณัชชา โปร่งสันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงวาสนา เกษมศรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายนัฐวุฒิ วันสันเทียะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายพิชยะ ฉิมสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายชยางกูร ดอนสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายธันวา เวียนสันเทียะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายวีรภัทร น้อยศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ แถวโคกสูง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายคมกริบ โพนโต
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายพัชรพล ดีสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กชายพิภัทรพงษ์ แรตสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กชายจักรพรรดิ ทำสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กชายนิกร โกสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายพงศกร หงษ์เสน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายภูวเนตร ชีโพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กชายภูธเนศ เรดสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายธนวัตร โตพังเทียม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายอิทธิพล ขุนสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงพรธิดา เชาว์โคกสูง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงปนัสยา ชาวไร่
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงอาริษา จงสันเทียะ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชีโพ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ลือสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงพิยดา พือสันเทียะ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงปนิดา ศรีบำรุง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงมณฑิตา แสงราช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงบุญทิตา โถมสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงศุลีพร ชามัท
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงธัญธิตา เกียวสันเทียะ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงสิริญาดา กองเพ็ง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี สมรินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงพรพิมล โศกกำปง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงปาริตา กลินกำปง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงปยทัศน์ กลอนดอน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงปาระวี พร้อมสันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงปาริฉัตร โอนสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายชัยมงคล โลสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายเอกรินทร์ เขือนโคกสูง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายวิรัต สีเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายกรวิวัฒน์ ของยิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงเครือวัลย์ ไว้สันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงวรรนิษา คุ้นเคย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงปริฉัตร ตันสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เสียมกำปง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงสิรินาฎ โพธิมณี

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กชายปริวัตร จริงสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายบวรภัค แซ่จึง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

วงสีคิว

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายดนุนัย กกสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กชายอภิชาต กอข้าวกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กชายไพรวัลย์ สีเขียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงเมขลา เจียกโคกกรวด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กชายโชคชัย นะรารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายธันวา เสวกำปง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายไกรวิชญ์ วนสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงปารมิตา จงสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา เลิศชัยภูมิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายวิชรัตน์ เพิมสันเทียะ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา ยับสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ขวัญเสียงเสนาะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงจันทิมา เสียมกำปง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงพัชรา สร้อยสุด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงพนิดา อินทร์นอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายจตุรภัทร เคียงสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายวรณัฐ เรดสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงกัลยาณี ฟอกสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงนภิสา ศรีพลลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงสิรินญา แสนต๊ะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญลอย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายศราวุฒ แขนนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงสุมินตา หาไชย
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายวันเฉลิม เจียมตน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุ่มมาตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายเจษฎา ทนหนองแวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงวาเลนไทน์ แบลสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายภควัต คำประชม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายศุพีรวิชญ์ ทรัพย์สันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายธวัชชัย ช้อนครำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายคุณวุฒิ ผึงกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายอดิศร พิสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายเสกสิทธิ

์

สุทธิศักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กชายเทวราช เสมอเหมือน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายศิริชัย ชาวไร่
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายนิติภูมิ สัตวาที
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายศิวกร จันทร์แพง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายภูทัศน์ ภู่นอก
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงพลอยมณี อ่วมสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงอรนาถ แสงเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงสรัญญา แผ่นเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงประภัสสร ม่วงฉะครำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงนวลอนงค์ เชยโพธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงปยะฉัตร โชติโคกสูง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงนิดา นามสว่าง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๖๙
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

แตะกระโทก
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงปนัดดา หวังสัจจะโชค

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายธาดา ดังใหม่
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ อุไรโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายสิรภพ เฉือยกลาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายพัสกร บุญประวัติ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล ทองก้อน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงวรัทยา เขือนสันเทียะ

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงวลีพร ผลบัว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วงสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงญาณี พูนสวาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๐
เด็กหญิงเพชรไพรินทร์

วิเชียรฉาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เทียมตรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงชฎาพร คชฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บาลสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงกรพันธ์ โยเหลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายอับฎาวุธ ไทยกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ เงสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กชายสถาพร ศรีพิมพา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายอมรเทพ แก่นสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เฟอนสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ งามพรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายภาคภูมิ จอดสันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายพิทวัช เขียนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงกิตติมา เสสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงสุทธิดา ชอบใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงสุภิตา แก้วสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายพีรวัส นันกำปง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายธีรเดช ใจตรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายเนตร นะรักมาก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายพีระพงษ์ แส่สันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายวิทยากร กุลสำโรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กชายสราวุฒิ ยับสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กชายกาลัญู ฉาบสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายสิทธิกร กุกสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กชายสุเมธ ทุมสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา คุ้มครอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงสุภาพร ทวีลาภ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กอกกกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงเบญจมาส ภักดีกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงมณิภา พยัคฆเพศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงกชกร รัตนวิจิตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงรินลดา แก่นสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงปาณิสรา ชาวเวียง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงอรชนก ผันฉิมพลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงชลทิชา มูลมาต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงบงกช กาบสำโรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงปาริตา หาญเวช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายพีระพัฒน์ แส่สันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ขึมสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กชายธนกฤต เมืองสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงกนกรดา พรพมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงกาญจนา อินอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มับขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ มงคลวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

เอสันเทียะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงชาริสา ชูสำโรง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา รุ่งเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงอมลรดา สุวรรณบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายปกรศักดิ

์

วินทะไชย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายชินภัทร แนบสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายชินพัฒน์ สุขพุดซา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๖๑๐

้
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นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วสุข
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายธนกฤต ทิศรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายวิชยุตม์ ดนตรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายวรวิทย์ แซ่ตัง

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงกชกร แก่นสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงฉัฐนันท์ บอกสันเทียะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงชนัญชิดา โพธ์ศรีนวล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงนฤมล พิรักษา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงเพียรพร ขันสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงทิพย์ภาพร นัสดา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงรมย์ธีรา หนูสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิเกษม

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดัดธุยะวัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ได้รูป
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายประทานพร ไพรสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ใจใหญ่
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายกิตติกร หาญกล้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กชายพงษ์นภัทร ราชวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายธีรภัทร ฝนเครือ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ่อนมะลัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงเจนนาริน แกรกลางดอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ นุขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงจีราภรณ์ นาคสมบูรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงอรัญญา ฉิมแช่ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี ลึกจะบก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สินตะคุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ ใจชอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ลิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงณัฐพร เลือนสันเทียะ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายธราเทพ ฟสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ฟสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พาขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายวัชรินทร์ สีลาจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขุนสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายอนุมาส อ่อนมะลัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายคณิศร บริบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายโชติกุล บีดิลและ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงกัลยาณี กุลสำโรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงญาณิน ฟสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงสุภาพร กล้ากลางดอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงอัณณา รักษ์มณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ ช่อจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงเกษมณี พวงสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายธาดา จันนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ เดินสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายวีระวุฒิ เจ็ดสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายสิทธิกร ยืนยาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายสิทธินนท์ อมฤก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายอนุวัฒิ ขำคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายพลวัต จอดสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงณิชนันทน์ หึกขุนทด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงระพีภรณ์ เวกสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงกฤตพร แนมขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงนุชนาถ กิวสันเทียะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ยังสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงศิรินทร์ญา หมวดสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายธีรธร จันทร์ช่วยนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เบาสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ อมฤก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายพลวัฒน์ พลสว่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายรัชชานนท์ คำตาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายธีรเมธ เอือสันเทียะ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงกิติญาพร นางสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงชนรดา มะสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงสมใจ มังมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงบุญญิตา ภูมิรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายอธิชาติ ศรีวันคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายพชร ยังสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายจุฑาภัคร มีธงไชย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงปรารถนา นาคสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงภัชรชา คำมงคูณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายนวพล พวงสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กชายรพีภัทร อิงสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายสิทธิชัย ผิวพรรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายอัครชัย ยอดสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงไอรดา พวงสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงลัทธวิตรา ศิลปะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงศศิธร ขาวมะลัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายจักรพันธ์ เจิมขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายเจษฎา เจิมขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงปทมา นุมขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงจันทร์นิภา เตียงพลกรัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงพิพิรดา จันทวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงวรรณกมล เปลียนกลาง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ถนนวารี  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กชายชินวัฒน์ กล้าค้างพลู
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายณัฐพล เพ็งศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เปลืองกระโทก

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายตะวัน ยาวสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายธนธรณ์ ทองสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายธนภัทร กางสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายนาถวัฒน์ น้อยแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายปาฏิหาริย์ กางสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายปยวัตร โสขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายภัทรดนัย บัวเจริญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กชายศักดิชัย

์

วงเสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายสิทธิชัย กอสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายสาคเรศ เพ็ชรหมืนไวย

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา แส่สันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงจนสิตา ฤทธิสันเทียะ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงนารีวัลย์ ภูโคกเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงปวีณา แกงโคกกรวด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงปฐมาพร น้อยแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงมนทการ แฮรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงวายามีน แส่สันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงสุนิษา จัวสันเทียะ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงอรชร เบียกขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายธนาภัทร เวกสันเทียะ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายคเณช นุมขุนทด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

อุปพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงธนพร ใจชอบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ คือพันดุง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ธงสันเทียะ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงมีนา มับสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายนพรัฐ เปยกสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายปรเมธ พีพิมาย

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายบวรภัค คมสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงกัญญ์จิรา ออสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงมัทฑนา แซ่อึง

้

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิถาวร

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคงคา สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงวรัญญา รักประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์เสนา
๒๐/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายปยะ จำปาขาว
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายกฤษฎา สุนินทบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายวรเมธ นามะลัง

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กชายสายฟา สุคะโต
๐๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กชายชีวทัศน์ ทองพระพักตร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงณัฏธิดา พูลนาท
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กชายนิติกร กาญจนเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กชายฐิติกร อินทร์อ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายดนุพร เนขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายธีรภัทร หึกขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงกมลชนก เดสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร แสวงรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงวีรดา ปนสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงกัญญพัชร รามสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ สังข์สันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายนิติรุจน์ ศิริพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายนวคุณ แคงสันเทียะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายภาคิน หวินหนองไผ่

๑๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายชนน กลินสันเทียะ

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายธนาคิม ปลอดใหม่
๒๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ มาสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงเบญญาภา บวกสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงนริศรา เหนียงกระโทก
๐๖/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงสุธิมา ทองลาย
๑๐/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงสุพีรดา ใจสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายธนาวัฒิ สาสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายณัฐพล สายสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กชายศิวากร เจียนหนองแวง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายนภดล แถลงกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ชาติวัฒนสุคนธ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายพลศักดิ

์

แร่เพชร
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงอรวรรณ พาหนองแวง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงกัญจน์จิรา หึกขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประจงกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงปรียากร กมลเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เรียงสันเทียะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงภาวินี งดสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายศราวิน เจียนหนองแวง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เกียงพุทธา
๐๗/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแจง สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงอติกานต์ ขานสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแจง สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงญาดา ยลรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแจง สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายธนชัย ใยมูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงธิติมา เทียงสันเทียะ

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายธีรภัทร กำขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงพรพิมล พึงดี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พันชนะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายณัฐภัทร ชุนเกาะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงกัลยากร ธัญญาหาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ หมอปะคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงกชกร การบรรจง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงณัชฌา สำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงสวันนีย์ พยักฆ์กุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายอำนาจ อินทร์กลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงอรุลักษณ์ เชิดสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญสะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงอภิชญา ชนะบัว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายเกศรา นิลภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงพิชยา กำพรมราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายกรวิชญ์ เมืองขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงปภาดา ปรานีพลกรัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายธนบดี บำรุงกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายกริชโกมินทร์ เวียงสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงอรนริทร์
เอืองคำประเสริฐ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงวาสนา เศษวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ สงสนธิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ นาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงกมลชนก ขิงสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนวล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๐
เด็กหญิงณัทธ์ชารินทร์

สิทธิสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงนวพรรษ อันตาละโลก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายมรรศกร มีกำปง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ งีสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ เขียมสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายธนภัทร แปนพุทรา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงกุลปรียา เตือนขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ หลวงอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงญานิศา แก้วสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงปวิชญา วรรณา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงปทมาวดี ภาเฮือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา ช่างสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชัยแก้วทองมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงปวิตรา กรสำโรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงกนิษฐา ดอนโคกสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี บุญกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงปวันรัตนื คงเปนนิจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล หลอยดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงพิศโสภา พรมพันธ์ใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงธัญชนก กล่อมขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงขวัญชนก คำประชา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายกฤษณะ จันต๊ะมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายแธน ศรีเรืองสุข

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายสุภชัย อินอ่อน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงนิชาภา ถินทัพไทย

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ รอสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายชัชวาลย์ ตะค้อสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายณัฐตร สิงห์นอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายธนพล หวังร่วมกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงธีรดา กลมกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงวาสิตา ณรงค์ทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงรัตมณี สถิตสันธิชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายศักรินทร์ เชิดสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายภคิน วรคันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

บูรณะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ สีโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงพัชราภา กล่อมกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงศรัณย์พร ทองดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงชุติกัญญา เชียวชาญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายติณณภพ บัวแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายปณชัย จันทร์เรือง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงนงนภัส สิงวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๒ เด็กหญิงประกายกาญจน์

บุญหะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงวีรญา ไทยธานี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ สีอำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายเดชา อักกระพิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปล้องกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กชายกฤติพงษ์ กมลภักดีเขต
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๘
เด็กชายรักษ์ศักดิสกุล

์

ตรีศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กชายประวีณวัช จังสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงจันทิรา ชาวดำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กชายสุทธิราช ดีกุดตุ้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงอมลวรรณ ซอสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายพงษ์ศิริ กางร่มกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายปรินทร พิมพ์ลำพา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายธรรมนูญ ฉัตรเกาะ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายสราวุฒิ อยู่ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายเฉลิมชัย บูรณะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายปกรณ์ เรียบสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายนันทวุฒิ คาดสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงตติยา แสงจักร์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ช่างสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงอาทิติยา มะเริงสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จงเชือกลาง

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายพชร ภูมิทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงณิชชาอร สุขภูวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายนฤเบศน์ จุฑามณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายไกรสร อ่อนสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายณันทการณ์ ชนิดนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายพิพัฒน์ สอจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายภูมิชัย สงแดง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กชายจตุภูมิ หาสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉาสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา สังข์ใจสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงญนันทธิยา กองบาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยสีดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายสุวัจน์ ยืนยาว
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงเปรมสินี เสนากลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงสุนิษา สมวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงอริสรา ปนตามูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงปยธิดา หวังโอบกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงนวรัตน์ แก่นสำโรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงนัชชา คำสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ สวินชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงอรอุมา เกิดมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงทักษพร แก้วทองหลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงอรัญญา นาคพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายอภินันท์ บุญเร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายโสภณ ปรางค์ปรุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายพัชรพล สีขาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีสุภะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายภาณุ พิพิธกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงอินทิรา สีเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศ์เจริญสิริโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พบจันอัด
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กชายกฤษนัยต์ เกตสันเทียะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีสุภะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญคล้าย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บงสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงกิงกมล

่

สุขสบาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงวาสนา ภูมิสมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภาคสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงวิชญาดา เสาร์สูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงจิตตาภา สายทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงอภัสรา สุขสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายธนภัทร เปรืองโอภาส

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงจินดาพร ไทยจันอัด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงวาสนา ภักดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงวิชญาดา รักเสมอวงศ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงฐิติมา กอสันเทียะ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฤทธิสนธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายสรศักดิ

์

สายสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๔

นางสาวธิดารัตน์ กมลเพ็ชร
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๕

นางสาวจอมขวัญ ดวงขาว
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วทองหลาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จันทองหลาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กชายนพดล สร้างชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ หนูริพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงสุธีธิดา นาดี
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายนาถดนัย จงไพล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงสโรชา บัวบานงาม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงจามจุรี สิงหเรศร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงฟาริดา จงไพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงกิตติยา บำสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายชนาธิป กอสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงนันธญา หมอปะคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เสนาะสวย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุจริยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงนันธิดา สละสิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงสุรพิชญา สรวงนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงชลฤดี สุขนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงทิพานัน เขจรกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงชนิตรา ศรีวาจา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงปราริชาติ หวังรวยกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงมุทิตา หานพกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงศิริรัตนา ขอใหญ่กลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายธนากร เลียบสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงณัฐพร คำพังดุง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงปนิตา บุตรนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงกันย์ทิมา พันธุ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๒

นายอัครพล โค้งนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๓

นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงสายธาร บำรุงนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๕

นางสาวชมพูนุช สาอาจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๖

นางสาวประภาศิริ หนูสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๗

นายสมยศ ระย้าอินทร์
๒๒/๑/๒๕๐๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๘

นายเพชรสวัสดิ สร้อยดอกจิก
๐๙/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๖๙

นางสาวเยาวรัตน์ ทักสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๐

นางพัชรีย์ ตะเคียนเกลียง

้

๐๓/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๑

นางอุบลรัตน์ ทาณรงค
๓๑/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๒

นางสาวรจนา รชตะภูวินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชืองสุวรรณ์

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายจักรภัทร รอดพังเทียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายไชยวัฒน์ กะสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายณัฐพล เถือนพังเทียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายธนากร ปนขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายประกาย ของดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กชายพีรบูรณ์ เกษทองมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ ฉลองกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายศุภกิจ แกดสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงกวิสรา แคงสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมีโฮ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ชายคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงขวัญเรือน บุกสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงขวัญศิริ จันพุดซา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงจริญญา รอดสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงจิรภิญญา อาบสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงณัฐพร แซ่โค้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนำทิพย์ มีชำนาญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงปริณดา พูลทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน มีชำนาญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงวชิราพรรณ ยุภาคณิต
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงวรารินทร์ ชอบจิตต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ หมอประคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่อนสันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงสิรินันท์ สุวรรณแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พิทักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงอนงค์นาฎ บุญหล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงอภิชญา พิมเขตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงอภิญญา พุขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงอริสรา บัวโค้ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายภาคิน แยกโคกสูง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายวันชัย ติสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายอภิชาติ ติสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ของดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงแพรวพลอย บุญเชิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงภัทรศร สุคนธา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงรุจิรา โค้งสำโรง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงวรนุช ติสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เก่งกลางดอน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชอบสงวน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดานขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายธาวัน เชียงสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายปริญญา แปนพุดซา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ จงนอก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงจีรภา เจียมสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงธิตยา แก้วโยธา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงนิรมล ตีบสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงมะลิวรรณ์ ดีหมืนไวย์

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงพชรพร สิงโสภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ ปองสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงสมฤทัย โอ้ไพล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กชายณัฐพล อินทร์จำนงค์
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายวงศธรรัฐ คงพรมวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงปณัฐชา หมอปะคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงสุมาลี สุริโย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงวิภาวดี โปยขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๐

นายธีรวัฒน์ หวินกำปง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๑

นายวิจักษณ์ บุญเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ เดชขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๓

นางสาวกาญจนา แก้วถาวร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๔

นางสาวขนิษฐา ศรีนาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๕

นางสาวนรากร คงค้างพลู

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๖

นางสาวนุชนาฏ ทองชัยภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๗

นางสาวปรีดาพร ชาญพลกรัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๘

นางสาวปยะลักษณ์ เชืองสุวรรณ์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๓๙

นางสาวพลอยรุ้ง เสาร์สายออ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๐

นางสาวไพลิน ทองสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๑

นางสาวยุพิน ชาญสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๒

นางสาววรัญญา ชูใจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๓

นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๔

นางสาวอภิสรา น้อมพุดซา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๕

นางสาวลลิตา โตพะไล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๖

นายกิติภูมิ งามขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๗

นายสุรชาติ ลุนพุฒ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๘

นางสาวพรทิพย์ เคนสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๔๙

นางสาวพุทธรักษา หมอนพังเทียม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๐

นางสาวอนุธิดา จุ้ยหมืนไวย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๑

นางสาวกัลยารัตน์ เกือบสันเทียะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๒

นางสาวอารียา ทักษิณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๓

นางสาวสุธิดา สังข์เอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๔

นางสาวณิชากานต์ เย็นเหลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๕

นายสิทธิศักดิ

์

เจียมสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๖

นางสาวกุสุมา ยิมพังเทียม

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๗

นางสาวชลธิชา หงษ์สันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๘

นางสาวทิฆัมพร กอดสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๕๙

นางสาวดวงตะวัน อวบสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๐

นางสาวศุภรัตน์ คงรอด
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๑

นางสาวอินทุกาญต์ พรมเสนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๒

นายจักรพงศ์ วงศ์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๓

นายสนธยา ช่วยบุญเทียม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๔

นางสาวอรพรรณ อมฤกษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๕

นางสาวนิติภรณ์ นรินนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๖

นางสาวปฏิญญา ชาญพลกรัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๗

นายพงศกร รุ่งเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๘

นางสาวคีนะ มาเรีย ลุนด์สตัด

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๖๙

นายสรยุธ ยอดทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๐

นางสาวสุกัญญา มีเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๑

นางสาวสุดารัตน์ ศรอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๒

นางสาวสุธาทิพย์ สาระชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๓

นางสาวอัญชรีพร ขุนคงมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๔

นางสาวชาลิสา สิงห์คะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๕

นางสาวธัญญลักษณ์ ธงสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๖

นางสาวสุดารัตน์ แพทย์มะลัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๗

นางสาวจิราวรรณ ช่วยบุญเทียม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๘

นางสาวสายสุนีย์ เดชขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๗๙

นางสาวศิริประภา แก้วเมืองน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๐

นางสาวสาวิตรี ติสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๑

นายธัณชนิต สุระทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๒

นายศุภชัย กล้าพังเทียม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๓

นางสาวเบญจมาศ อินทร์รักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๔

นางสาวสุจิตรา คำชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๕

นางสาวสิริกร โชว์สูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๖

นายศรัญย์ ทองภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๗

นางสาวณัฐกานต์ เย็นเหลือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๘

นายไชยวัฒน์ พรมเสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๘๙

นายทักษิณ โสกำปง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๐

นายนิรวิทย์ หมืนรัตน์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๑

นายไพรัช ปุยสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๒

นายวรวุฒิ แฟสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๓

นายสุรเดช ตรีศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๔

นางสาวหัทยา ไกรสำโรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๕

นายณัฐพล รอดสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๖

นายศตวรรษ ศรีนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๗

นายสราวุฒิ หงษ์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๘

นางสาวกัญญารัตน์ พูนศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๓๙๙

นางสาวภัทราวดี วันทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๐

นางสาวมณฑิรา โงสันเทียะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๑

นางสาวสมฤทัย ดูสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๒

นางสาวสุรัสวดี บัวหอม
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๓

นางสาวเนตรดาว นุขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๔

นางสาวอริศรา ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๕

นางสาวอาริษา เพลงศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๖

นายนิติวัฒน์ อิสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๗

นายพรเทพ เปลียนสันเทียะ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๘

นายรุ่งอรุณ ปกสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๐๙

นายอิทธิพล มุ่งซ้อนกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๐

นายกิตติศักดิ

์

จุลชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๑

นายกิตติศักดิ

์

รักษากูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๒

นายอนุสรณ์ ชอบสว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กชายอดิศร ชัยมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายโชคอนันต์ ส่องแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๕
เด็กชายสุวรรณรัฐภูมิ สุขเหมือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายอรรถพล แฟสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายดอม ฉอสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายอดิศร ปานเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายกมล ชอบสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายภูวไนย แพทย์สันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายจิรภัทร ปนสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ ใจชอบงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายคฑาวุฒิ ดีหมืนไวย์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงจันทิมา อินทร์อำนวย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงศิรประภา จานนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงจิรนันนท์ โงสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ แหมสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วถาวร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ นุชบุญช่วย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงอัยระดา บุญแสน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายแสนดี บัวอุไร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปอสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระพระขมาดไพร วัดหนองเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายชานนท์ นาดี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วันสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เรศสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กชายทรรศนัย เลาลาด
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กชายธนัดชัย กู่สันเทียะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายพิทักษ์ ขวัญสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงกรวรรณ กรีสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงจิณห์นิภา รัตนวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงณัฎฐกมล สุขมะลัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงตวิษา วงศ์อนุ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงปภาณิน กู่สันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงพรรณปพร หมวกเฟอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงสุธาสิณี วันพังเทียม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายคฑาวุฒิ ผลประการ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายชัยพจน์ หวังแอบกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขมะลัง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายนภัทรพี เถือนสันเทียะ

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายประกิตร์ ตรีพิพริต
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายพรนัชชา พรมเพ็ง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงญาณิศา พานิช
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา นามกิง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงอินทิรา ขวัญสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายณภัทร อ้นสันเทียะ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายโชคชัย บัวแดง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชัยตาสูง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงเกศทิพย์ สำราญเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงปยวรรณ แปสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงสิรินกมล พูนศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงอริศรา ลาสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายกฤษดา ราชจินดา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายคุณากร จันทร์กุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายณัฏฐกรณ์ หงษ์สำโรง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายทัตพงศ์ ช่างไม้
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายปยะ วังไทรทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายพงศกร ครึมค้างพลู

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ราศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายศรายุทธ ภูมิโคกรักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายสหรัฐ เชิดสูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายอชิตพล เจ็กนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผ่องสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายประมวล โสนรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายวชิรพันธ์ ไกรสันเทียะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ เตยพุดซา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงกุสุมา ถูกจิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงธันยพร ไทยจันอัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงมงคล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงภัณทิรา ตันนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงเมณิกา มณฑา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงสิริภัทรา แสงสายออ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงสุธาศิณี ดำสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงอริสา ราชภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงอินทิรา คะเชนรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงวัลลิกา ขาวบริสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงปาริชาต ใจงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงเปรมฤดี ชิดศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงศศิภา นธิรมณ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ เพลงสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายภาคภูมิ พึงสันเทียะ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงกนกพร ศรีพรมษา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เทดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ช่วงสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ละดาดาษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงศิรประภา บำรุงศิลป
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชอบระเบียบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงเบญญาดา เสนาเนียร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เหขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายจีรวัฒน์ แขนสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายธนโชติ กะสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายพงษ์พันธ์ ภานุศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายอดิเทพ ชอบระเบียบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ โนนใหม่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงอรอุมา วังสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ คล้ายสุบรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายณรงค์ธร แพกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ รวยสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงสุวัจนีย์ จำปาจีน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายธนกฤต ชมชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงอัจฉราพร รุ่งเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงภัควดี โงสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ช่างไม้
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิระภาพ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๕
เด็กหญิงณัฐชยานันท์ จำปาบุรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงอังสกาว มุกขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงปรียาพร รัดสันเทียะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงวันทกานต์ ชิดกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กชายอัคเนย์ ชอบสะอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขวัญสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงวิมลพร ใจรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา มหายศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงจิราพัชร หมันกิจ

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงอิมธิดา โพธิชะวัตร

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงณัฐธัญญา ผอมแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงศศิลดา งิมขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงนันทภรณ์ สุขไส
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์สิมบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงอาริญา โคตรชาลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายรุ่งประสิทธิ

์

จันทร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายอาคม สมวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายวัชรพงษ์ หิงสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายพีรภัทร มอญสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงอรณิชา สายรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงปริญญา ฮวบเอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ลีจาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงติลาภา เสนากลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงเจสสิก้า ทรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ มันทะนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ เปคอนสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สมวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงศิวา หนูทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงอาริญา มอญสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายอิทธิฟู คำคูณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายภูมิพัฒฯ์ ใจรักษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงจารุกัญญ์ มหายศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายอัครพล พงษ์ศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กชายมาวิน คล้ายผึง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอินทิรา พาวขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายปริญญา โปสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงสุภานัน มูลสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายธนะชัย กาบกลางดอน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงอริสา ดีสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงสุนิษา ศรีภุมิ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงวิชญาดา นุ่มขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงสุนิษา หมอปะคำ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายภูวดล มอญสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงนิพาดา ตังสันเทียะ

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายศราวุธ เกษสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้ววิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กชายอนุพงศ์ อยู่หนองไผ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ดานขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงรุ่งราวรรณ ยังสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายนิธิกร เหขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายมิระอิ อินทรประคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายภัคพงศ์ ดีสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายสมวัฒน์ชัย คล้ายคลึง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายอัศนัย อ่างทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ประภา อิงสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงพิมชนก เรสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายปรเมธ ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กชายกลวัชร สมพลกรัง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช ทองประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายโชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โทนุกูล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายธนภัทร พรมเสนา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายพรชนิษถ์ บุตรวาป
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บำสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายนฤมิตร เข็มสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงกัญรัตน์ ชอบสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงชุติมา ฝอดสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ชือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงณญาดา เถรหมืนไวย์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ เงินดอน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงสายสุดา สรสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กชายสหรัฐ นิเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงอัญชลี หล่าน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายกฤษฎา เหมือนสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ รักงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายบูชิต พวงทองหลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายนัชชาพร ชูประยูร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายรุจิภาส ติมสันสันเทียะ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงกิตติยา ศรีกำปง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงชลริชา หล่าบุตรศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา มรกต
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงมณิภา โพนโคกกรวด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงมัณทนา หอมสอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงวรรณษา มอญสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงศศิธร แกสันเทียะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา เทียงธรรม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา น้อยประเทศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงสุนิศา จันทร์เรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพรังพิทยาคม

้

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปลืองกลาง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงกุลภัทรา ทับอาษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงจิรัชญา โพธิทอง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงชัฎชฎาวฎีย์ อิมกระโทก

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงชุตินันท์ สุขเกษม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงธนวรรณ จีนกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงพัชราพร ฝายกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สันทัดนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงภัทรพรรณ จงเย็นกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงโยสิตา รัดกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงสมปราถนา แถลงกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงอาภาภัทร หาญศรีวัฒนกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายธนกร พจนะประดิษฐ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายปวริศ เพชรมณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายพงศกร วงษ์ษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายพัธกานต์ หวังคุ้มกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ มุ่งแฝงกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายอัศวิน พาโส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา นาคสมบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี ดังกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงธัญพิมล มาเมือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงเพชรณภา ยาหมืนไวย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงมนัสวี ศรีพลกรัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงวาสนา มุ่งรายกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงสุพิชญา วันทองหลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงสุวคนธ์ ทับกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงไอลดา วัฒนศรีสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายเกรียงไกร โตพังเทียม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายธนาดล มุ่งเจียกกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายปรเมษฐ์ เมืองกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายปวริศ หีดสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายปาฏิหารย์ ทัดชวด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายรัตนพล พรมนาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายสถาพร นามเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายอชิระ กิจประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา จงเย็นกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงนฤมล แสไพศาล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงพรรณนิดา สุขนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงเพชรดาว วนากลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงอธิตยา อยู่เจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายคฑาหัตส์ ภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงเทิดทูด แพรวกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร เมืองงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายภูมิกฤษ สุขอุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายวัชรพงษ์ หวังจันทร์กลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายอนาวิน หวังแต้มกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงกิตติยา รมย์ทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เบ้ากลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงภคพร สมัยกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงภานุมาศ สิงสกล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงรัชนก มณีชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงสุจิตราภา มุ่งพูนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงสุภิญญา ขอกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๕๙
เด็กหญิงอุษณียากรณ์

เจนหัตถ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายณัฐพล มุ่งเครือกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา ยาธงไชย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ลานทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา จันทระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงอรจิรา ผู้จุ้ย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงอลิสา สารารัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายณัฐพล ถวิลนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทรงเจริญสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

เทียงกระโทก

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ มรินทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงวิรดา ไวนนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงศิริณภัทรศร โพธินอก

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เม่ากูด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายโชติพงศ์ คลืนกระโทก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายธีรภัทร โพธิทอง

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กชายธีรภาพ หอมชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เนติบัญชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายพิทักษ์สันต์ พลับใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

สังสะกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายธีรวิทย์ เสนากลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงกัญญา ขอพืชกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา รวมสันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นานอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงนิธิพร หวังช่วยกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงปานทอง เสริฐศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงพรพัชรา แซ่อึง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงภัทรอาภรณ์ สุวรรณาโค

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา จาดนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายพงศกร สูบโคกสูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายภัคพล ดอกพิกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงนพมาศ แหยมพิมาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรรัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงปวีณา เล่าฮะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงพรชิตา ตุ่นแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงพรประภา รอดวินิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายจตุพร ไข่นูนหลาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายเจษฎา หวังโตกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายดนุเดช คูณมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายธนกฤต ยุทธไกร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายธนพงศ์ เลียวกลาง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ทารินทา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กชายธนาธิป ทรวงโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายนนทพัทธ์ มุ่งอ้อมกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายภานุพงษ์ จงอ่อนกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายสุรพัศ ลาสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เณรทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายอิสระ ท้องดคกสูง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงชุติมา ชัยมงคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงนัฐกานต์ บำรุงนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงผกามาศ เรียงจอหอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงเมศิณี ชอบโนนไทย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงสุพิณญา ปุมสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายชลทิศ ด้วงสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กชายทรงพล วงษ์คำเขียว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กชายธนภัทร หวังนากลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ปรุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายพาทิศ ด้วงสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายภูวดล มุ่งกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงกนิษฐา แสงสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงเกตุสุดา โสที
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงณิชากรณ์ ขอห้องกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สามด่านจาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงนภัสสร หมายนัดกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงอารียา ขอหน่วงกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายกรษฏา จงฟุงกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตากิมนอก

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายอำนาจ คากลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงกัญญาพร จันทร์เทียน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา จารึกกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงณิชารีย์ คมสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงทิพาวรรณ เม่ากรูด
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองไพรวัลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ ผันกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงอริศรา ขอมีกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายกิตติภูมิ ขวัญกิจสุขสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายเกียรติกุล ปุมกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายชลวัฒน์ ผันกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายธนากร วนิชพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายนัฐธนภัท เชาว์วันกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กชายบุญอภิวัฒน์ ใยจันอัด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายปริญญา เทจอหอ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ หวังนากลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กชายภัทรากร จงเย็นกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กชายภัทรพงศ์ หวังรวมกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ ท่วมกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กชายเสกสรร ดวนสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงญาณิศา พลไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงนิตยา มุ่งพันธ์กลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงปภัทธลีย์ มาลาศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กชายกิติติภพ มุ่งชอบกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ การปลูก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กชายทรงวุฒิ มะรุมกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายทวีชัย หวังไรกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กชายธภัทร หวังพังกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายธีธัช สุวรรณคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายนพรุจ สอาดเอียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายวรากร ช่อปารัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กชายอัมรินทร์ ดวนสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๕๙

นายวิชิตพงศ์ สังข์ด่านจาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๐

นายทรงกต เล่าฮะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายริชาร์ด เซลิค
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายณัฐพันธุ์ ธูปกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายพิทยา งามจันอัด
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายภาคภูมิ คำภาอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายอนวัช จงเย็นกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงชลธิฌา เฉือยกลาง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายชนะชัย
ทะแกล้วทะหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายทีปกร พิมพ์เพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายวัฒนชัย จรกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายสิริภัทร โทนหงส์ษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายอติชาติ หวังไรกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายพัชรดนัย ชรากลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กชายวโรดม ถางโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงนภัสสร เอกกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงปยะวรรณ พรมสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงพิมนิภา ฝอยโคกสูง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๗

นางสาวภัทรกัญญา จีนสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงวรรณษา ยังกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ กองศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา จอดกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายพงษธร เอียมนอก

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายวรายุส ยาหมีนไวย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายวัชรากรณ์ เจริญสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กชายอภิสรรค์ ระวังกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงชลทิชา ด้วงโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงพรชิตา สีแดง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายกรรณตพล สุขไม้
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายชัยมงคล โพธิวัด

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายธรรมรัตน์ หวังนากลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายอดิศร คงนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงชัญญานุช ขอพรกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงอรอุมา รักษาภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๓

นายรพีพงศ์ วอกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงสุนิสา จันดอน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงกมลชนก นบกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๖

นายวรวัฒน์ ฉิมพาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๗

นายชัยพร ทริเพ็ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายจักรภัทร โยยนจอหอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๗๙๙

นายณัฐวุฒิ กลินขจร

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กชายธีรภัทร รอดพงศกร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายภูวดล วงศรีไข
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๒

นายสุทธิพงศ์ มุ่งกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๓

นายตะวัน ถึกสมบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๔

นายอภิศักดิ

์

ดาบกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๕

นายสุทธิศักดิ

์

กล่อมสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๖

นางสาวทอฝน สุวรรณกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงสุนิตา กลีบกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๘

นางสาวพนิดา จงย่อกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๐๙

นางสาววนิดา จงย่อกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๐

นายภัณชนะ ประจิตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๑

นายสหภาพ กันขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๒

นางสาวพิมพ์นภา ทรงเจริญสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๓

นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ทรงเจริญสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๔

นางสาวชลธิชา จ๋อมน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๕

นางสาวดลยา จันทร์บุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๖

นายปริญญากร ฤทธิกลาง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๗

นายอนุรักษ์ สายเทียน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๘

นางสาวกาญจนา หวังดังกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๑๙

นางสาวคิมรพัตต์ มุ่งแฝงกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๐

นางสาววิสุนี จงเย็นกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๑

นายพิฆเนสวร์ โถสันเทียะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๒

นายธนายุทธ สานกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๓

นางสาวจิรสุตา งามจันอัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๔

นายนนท์ธกร ต่อศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๕

นางสาวเจนจิรา เกียวกลาง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๖

นางสาวพิมพิกา พาวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๗

นายรัฐศาสตร์ เชือกลาง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๘

นายสุปญญา มันสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๒๙

นางสาวณัฐนรินทร์ ใจซือ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๐

นายกฤษติพงศ์ ขอกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๑

นางสาววนิษา เกลียงค้างพลู

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๒

นางสาวสุกัญญา เชือมจอหอ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๓

นางสาวอรวี หวังแลกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๔

นางสาวธนัชชา สิทธิเสือ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๕

นางสาวปยฉัตร ทับกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๖

นายสราวุฒิ ลัดกลาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๗

นางสาวอรัญญา หวังสุขกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๘

นายธีรภัทร์ มุ่งช่วยกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๓๙

นายพิทยา เจริญสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๐

นายสิทธิศักดิ

์

พรมสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ ก้อนกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายพีรภัทร มุ่งแฝงกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงเพชราภรณ์ อธิธาดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายภูธเนศ ชรากลาง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ฉิมนอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

โสดขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายไพศาล มุ่งโปงกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายอชิต สวยกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ ฉันใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายฟลลิป รัสเซลล์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงวริศรา วงค์มานิจ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายสุกฤษ์ กกทองหลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ ถานา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ พลาพรพงษ์นภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัย สรวงขุนทด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสพลกรัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายลัทธพล แสงคำกล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายจักรกฤษ สุโทษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์รอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงชไมพร ฝายกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา คำภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ดอนโคกสูง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงมีนทกานต์ ยังกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงปุญญิสา ระวังกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทองโท
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงอรสินี แช่มกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงนฤพร เชิดพรมราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงอรวี มาน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กชายภูษณ เกลียงกลาง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กชายพิเชษฐ์ เร็วจันทึก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กชายจีรนันท์ สุโทษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายภานุพงษ์ รัดธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์

สวยกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายวันชนะ ขอด่านกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กชายกิตติภูมิ เภากลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูศรีฉัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญประสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงพรรณสุภา บุญประสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงปณฑาวีย์ จันทร์ฟา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงอรสา ปล้องทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ เอกกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายเอกภพ ไพรีรนต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายธณภัทร สิงห์หนองหว้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายภัทรพงษ์ แสพลกรัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายนวรินทร์ อินทจร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายนัฐพงศ์ จงตังกลาง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ หวังเคียงกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงวรินญา เจนกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงปณฑิรา รอบรู้
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงศิริภัสสร มุ่งคำกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๑ เด็กหญิงประกายกาญจน์

แถลงกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงพลอยชมพู จัดกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายบดินทร์ ฝายกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายศรายุทธ ดาโคกสูง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายปญญากร นนท์กลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ จำปาคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กชายทอมมี

่

รัสเซลล์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา พรมจำปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงปณิดา โกกลางดอน
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงสุชัญญา สีการินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงพาขวัญ ขอมีกลาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงอรกัญญา พรมรอด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงเกณิกา ยศสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายเกียรติขจร มุ่งกระทุ่งกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงณัฐชา ละครชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายทิวากร มีกำปง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงณัฐพร ยอดโคกสูง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงคีตภัทร ทองปรางค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายปรเมศวร์ เกตุอ่อน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สิงห์สกล
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา สมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงศศิประภา จุลสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงปฐมวรรณ สุวรรณาจารย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงพรพนารักษ์ เยือกเย็น
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายธรรมโชติ จันทรวิวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงนนทิชา จันทิมา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายชัชฤทธิ

์

หวังชืนกลาง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กชายวิทยา ธัญญานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงสุปราณี หวังคำกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงอุมากร ศรีรงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายเวทิต หวังก่อกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงณัฐชฎา คลองกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๓

นายคุณากร วงศ์สัตสถาพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงจิรัชญา ทองสุขนอก
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงณัชชา ปลืมธุระ

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงสรัญน์ธิดา เลิศลาภิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงศิริพร จงอ้อมกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ทัพธานี
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงอัญชัญ โพธิคำ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงจันทการติ

์

สุดสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กชายปฏิภาณ ฉิมกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองเกล็ด
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ฉิมกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์กลาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กชายจิรเดช พันศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายชีระวิทย์ มาคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายปภพ แสวงสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายวศิน งามกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ยศสุนทรนอก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายกฤชนันต์ ปนนาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายปณณวิชญ์ จงอ่อนกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายวัฒนา สุกุมาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงนภสร ธึระธรรมกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

วัดหนองโจด  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงรัตนวดี เลียวไพโรจน์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงสุนทรี ภาโสจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปดทุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงทิพานันท์ ตนโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงกนกพร มุ่งแซงกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กชายมงคลชัย เสนจัตุรัส
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงวริศรา หงษ์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงธนานันต์ เสียดกำปง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงนิศาลักษณ์ ปลอบเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายปณิธาน เทียงสุข

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายนราธร ขจรพรมราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายนราวิชญ์ เลิศรู้
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงฐิติพร ปนกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงศศิลดา แอบพรมราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงนิรมล ผิวดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงกชกร ชัยศิริมงคลกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาท วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงภัทริกา จระคร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงศรีวิริยะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายภูดิท ชุมกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ รัตนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงยุภา ขามโนนวัด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โหมนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ฉิมกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงบุณยาพร ขอยึดกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายกัปตัน บอนขุนทด
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

หวังคู่กลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กชายคฑาวุฒิ ล้อมกำปง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กชายจตุรพร ขยันกลาง ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กชายชิติพัทธ์ ชุ่มสีดา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กชายชินวัช ชัยชนะ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายภูเบศร์ เถาว์กลาง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายบุญพิทักษ์ ถำกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายธนโชติ ผินกลาง
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายอนาวิล วิไลฤทธิ

์

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายสหรัฐ เยาวพันธ์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายธนกฤต เต็งกลาง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงกตพร ขยันกลาง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงจีระนันท์ หาญมนต์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุวรรณกลาง
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงโสภิตนภา ศรีกุดตุ้ม
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงวิยะดา สินนอก
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงอริสา คำทะนา
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงนันทิดา คุชิตา
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกลียงกลาง

้

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๘๙
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สมัยกลาง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงจิรัฐิพร แปนทองหลาง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงณัฎธยานี
หวังประสพกลาง ๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา นิยมชืน

่

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส รุ่งกลาง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงนริศรา ศาลาทอง
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงธนาพร ประจิตร
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงสริตา บัวคอม ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไกยะวินิจ
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ เยืองกลาง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงศิริรักษ์ นวนกลางดอน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๐
เด็กหญิงรัตนประภา เหล่ารัตน์ศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงภาวิณี นิตย์ภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงดลลัดดา ม่วงนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงสุภัสสรา แตงบุญรอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กชายปกรณ์ ขันโคกกรวด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงชิดชนก อาริยะยิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงวราพร สิริเปยมสุข
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงปไหม่ ราสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กชายอัครนิจ หวังอิงกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงณิชา อนันตสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายรังศิมันต์ หวังจีนกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายวสิษฐ์พล นวนเทศ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายวัฒนา รวยสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ คงวิเศษ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงปวิชญา หวังพังกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงพัชรดา ฟุงสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายธีระวัฒน์ วงษ์คุลี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงปสุตา วอกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร เขจรกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงณภัทรพร ภูสุวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กชายอชิตะ หวังอุ้มกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายสิทธิโชค ถัดจอหอ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงวรรษมน หมายติดกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงสุณัฐชา ทาสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงณัฐวรา หวังรักกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายภานุพงษ์ เจนหนองแวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงปนัดดา บัวดอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงจิรัญญา ทองบุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงสุภาพร งามมะลัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายอนพัทย์ หวังอุ้มกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายสุระพงค์ มุ่งกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงเปรมวดี ราสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กชายศุภชัย ไสยะลาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กชายจตุคาม ขอสันเทียะ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงชนากานต์ รัตนโสภา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงจิรภัทร รุจาคม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐริดา บำรุงนา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงรจนา ทำทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายชินดนัย ลาภจิต
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงพลอยชมพู สังข์สกุล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายอนุชัย แพทย์มะลัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายธนัญชัย กลมเกลียง

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายสิริเพชร นิตย์ภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายอรรถกร ครูสอนดี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ชูแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายสุกฤต ฝายรีย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ คานทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายกฤษฎา เทจอหอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ รุ่งสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กชายพัทธนันท์ ครอบกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายสถาพร เรืองแหล้
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กชายเหมวิทย์ กลมเกลียง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อินตา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ หงษ์สาวดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงธนวินท์ เอกอาวุธ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงวิไลพร รุ่งสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงปราณปริยา แก้วน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ แสนบุบผา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายพัทธ์ธีรา มุ่งลายกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงวีร์สุดา แก่นหล่า
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงอภิชญา แก่นหล่า
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายจิรายุส ตังวรวัฒน์

้

๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายธนกร จะตุเทน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๓

นางสาวพลอยไพลิน แย้มสัจจา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๔

นายอานนท์ ปองพุทธา ๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๕

นายกฤษฎา สิงห์หนองหว้า ๑/๓/๒๕๓๘
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงอริสราภา บัวกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา สร้อยกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงพัทราภา มุ่งพันธ์กลาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ประชากลาง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

สาริศรี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แผนจันทึก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายวุฒิภัทร สิทธิพรม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายโชคมงคล สินลอย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ จำปกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงวันวิสา มุ่งอุ่นกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงพจนีย์ บอนขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ บำรุงกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายผลิตโชค ฉิมพาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงชลธิชา คลืนพลกรัง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงปาริฉัตต์ นนยะโส
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายอรรถพล กิงนอก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายธนวิชญ์ ลองสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงปยะดา ฉำผิว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายศิริชัย จงนอก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายการันย์กร รัตนาพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายภัทธาวุธ พรมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายจิรพงษ์ รักกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงพรรณปพร ปาสานะโก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กชายสุธี กลมกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงชัชชฎาธาร สมุทรกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงปฑิตตา แซ่ซ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงนิรัชพร สมศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงวนัชพร สิทธิพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายธนศักดิ

์

อ้นสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายทวีสิน พวงนางแย้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายกิตติชัย บอนขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายกฤษฎา หอมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายอรุช บัวกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายสุรพัศ กลมกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงสรัญญา การบรรจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายจัตวา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงจรรยพร ช่องวารินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ประคำนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กชายนันทปรีชา ทองหนองค้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๕

นางสาวศกุลตลา ชมบุตรศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กชายธราเทพ ช้อนกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงแพรวา พลแสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๘

นายปพนธนัย คำบุญเกิด
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงปุณฑรี พิมพ์โพธิกลาง

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงศศิธร เจิมสุคนธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายภัทรพันธ์ ชูธรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงกฤติยา แทนธงไชย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายศิวกรณ์ เจริญภัทรพงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายภีมเดช กลันกิง

่ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงสุพิชชา พิริยะนาถ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา หมู่กระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงปณณพร เดชา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีจำนงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงณัฐวรัณกร รูปประดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ฝายตระกูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ โบสถ์จะโปะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงพชรมน กุดสระน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตะคุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่จึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ดำจะโปะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายประทีป เดชพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๗

นางสาวริณมณี บุญใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ประสิทธิพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคจันทึก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายทรงชัย หุ่นภู่
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายทัตศพงศ์ วงศ์บุรณพันธุ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายทัพพ์ พัลวัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กชายธราธร รัตนสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายนิรวิทย์ สุภาวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กชายวรัญชัย ศุภจินดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงกรกนก กาบกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผิวฉิมพลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองแถมนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงญาตาวี แตงขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงนฤตญา ทุมเมืองปก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงปภาพิณ โคกเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงปวีณา คบกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงพิมพ์อักษร ชืนสระน้อย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงพิระดา คำเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงพุทธธิดา คนรู้
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงแพรวา ควรตะขบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๗
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

รมยาคม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงวรัทยา สงวนทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ แช่มครบุรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายทีปกร สีสุวัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายพรพัฒน์ กองตะคุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายฤทธิภูมิ สกุณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงกรนันท์ สุจินดานุกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงกัณฐมณี ยีสันเทียะ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงขจิตวรรณ เจริญตะคุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เดชสำโรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตระกูลจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงณัฐณิช เค็มกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงณิชชาณันธ์ ศรีคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงนิชาภา ทรัพย์เพิม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงพรกนก เขียวผ่อง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เรไรสระน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงแพรวดาว สรังษี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงภาณุมาศ สาระสระน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงวรัญญา วรภาพ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงศุภานัน สุขวัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงษมาพร ญาติฉิมพลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

สุวรรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายวัชระ ดรสระน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงกรวรรณ ขันธหงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงกีรัตตยา นาดีด่านกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ อนุตรกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ เทียนเมืองปก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงปริญา แข่งขัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา หมวกพิมาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ชัชวาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุ่นใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงอรปรียา มาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ เอ้นแคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงอัจฉรา ดอนสระน้อย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ กรุงแสนเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กชายธนกฤต ปลำตะขบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายยงยุทธ หลานตะขบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายวีระทัศน์ คล้ายสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงกมลพรรณ โครตจังหรีด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สุกรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสริฐเมืองปก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงดวงพร จามสำโรง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงธนภัทร์ มิดนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงธนัญญา วาวิทย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงธัญชนก สีกุดเวียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มงคลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงธัณจิรา พันธุ์โพธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงนริศรา ทิมพรมราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงบุญญารักษ์ ตราครบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงรังสิยา เฉียงสระน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงวรรณกานต์ ปญญาปรุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ วิชิตสระน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงสุกฤตา สมการ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา กายตะขบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายกิตติวิชญ์ นอสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ โสดตะคุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ในจิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วสำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงกฤษณี ศรีแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงขนิษฐา ส่วนเสน่ห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปริศนา แผลงจันทึก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงปาณิศา ทันดอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สังตะคุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงวรรณฤดี ถาดจังหรีด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงวิรัลยา ศิริปรุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา ปรุงสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายวงศกร กำเนิดเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงกรวินทร์ พลับจะโปะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญถนอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงชลธิชา คูณกิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงนวพร แถมจะโปะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงนันท์ภัส สาระบัว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทุมจังหรีด
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เปยสันเทียะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ใจเย็น
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงรัตติมณ กายตะขบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กวดนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงสุนิชา สวายพล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๑ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงอริษา ถะเถิงพรมราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงฉัตรรวี ปราบภัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงธีร์จุฑา หวานตะคุ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงปภานิน ประสิทธิสุวรรณ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ คินขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงเมธาวี แสนจังหรีด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงวารินทร์ ภูผา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มิตรสระน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แรมสระน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สังตะคุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ วัดกิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงชมพูนุช เกียรติสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงโชติมา เขียวปก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงณัฐชยา ร้อยฉิมพลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชินกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงสุธิตา สะโมสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายกลวัชร ชนะด่านกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้ววิเศษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงกิตติยา ยศจังหรีด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงฉันทนา โรมใหม่
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงสิรภัทร คำภูแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงอทิตยา งากิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงอาริยา ชัยประสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ นิลแจ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา เอียมจิตร

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงชวัลญา สัญญจิตต์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงนาชิดา เรืองยงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงปณิตา ขอนเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงพนิดา ติวกระโทก

๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จีนห้วยแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายพรธเนศ เงียบกิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ กิงสระน้อย

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงนันทกานต์ น่วมเมืองปก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสุฑามาศ พิงโคกกรวด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงชลธิชา สินประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไวดอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาวัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี อุตระนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงณัฐพร พรมครบุรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงดาริตา พันเพ็ง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ พลรักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงบัญจรัตน์ สุขสีคิว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงเพชรไพลิน พลชามาตร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงลออรัตน์ เซียงจ๊ง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงสุกานต์ดา บัวผันสระน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงสุพรรณษา ฉิงสระน้อย

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงอภิญญา พวงน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงอรปรียา เครือนิล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงอารยา ดาวแกมรุ้ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงแก้วกาญจน์ นุขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงศศิญดา ควรตะขบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงอรสา พันธ์สาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๗

นายเจตน์สฤษดิ

์

อินทรณรงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๘

นายลภัส วิริยะไชยวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๗๙

นายวชิรวิทย์ สืบจากน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๐

นางสาวกิตติมา ภูสดศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๑

นางสาวชรินรัตน์ ไหลงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๒

นางสาวณัฐกานต์ โอดฉิมพลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๓

นางสาวณัฐชยา สุขลัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๔

นางสาวธัญญวรัตน์ เรียมฉิมพลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๕

นางสาวธัญวรัตนม์ สีสังข์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๖

นางสาวนำฝน สีแป
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๗

นางสาวเพชรดา งอนกิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๘

นางสาวมาณียา ยุพดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๘๙

นางสาววัชรอาภา วารีบ่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๐

นางสาวสุวิภา ผาตะคุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๑

นางสาวอรไพลิน เฉียดพรมราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๒

นางสาวอรอนงค์ กลินสระน้อย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๓

นางสาวอารียา พูลเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๔

นางสาวอารีรัตน์ พายสำโรง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๕

นายจิรวัฒน์ กุลพรมราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๖

นายพงศธร สดสระน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๗

นางสาวกนิษฐา ชอบพรมราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๘

นางสาวกัลยาณี คงเจริญถิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๒๙๙

นางสาวกานดา สีสำโรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๐

นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๑

นางสาวชลธิชา แก้วสมปอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๒

นางสาวนิภารัตน์ โพธิคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๓

นางสาวปภาภรณ์ งาสำโรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๔

นางสาวปุญญิศา พัฒนะสุภาภรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๕

นางสาวพรทิพย์ บุญไกร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๖

นางสาวพัทรดา บุษบรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๗

นางสาวสุจิรา สีลิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๘

นางสาวอัญชลี เกาะสระน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๐๙

นายจตุรงค์ อู๋สูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๐

นายปรัญชัย จงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๑

นายระพีพัฒน์ ปยะนาจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๒

นายสดายุ เรไรสระน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๓

นางสาวกนกวรรณ ผ่องพรมราช
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๔

นางสาวกัญญาณัฐ เชิดสระน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๕

นางสาวจินตนา หอมระหัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๖

นางสาวประไพพร อัดตะคุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๗

นางสาวประภัสรา เต็งผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๘

นางสาวปานิศา ชดพรมราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๑๙

นางสาวรติยากร เนืองพนอม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๐

นางสาววิญาดา จาระนัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๑

นางสาวศศิกานต์ กำพรมราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๒

นางสาวศิริมณี คุณพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๓

นางสาวสกุลกาญจน์ ปาดอน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๔

นางสาวอรณัชชา สวรรค์ดอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๕

นายโชติพงศ์ จันทร์ศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๖

นายวุฒิชัย สุขเกษม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๗

นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๘

นางสาวณัฐพร พงษ์จะโปะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๒๙

นางสาวปภัสรา ผลสำโรง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๐

นางสาวสุพรรษา ชัยเชิดชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๑

นางสาวณัฐพร แซ่ว่อง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๒

นางสาวธนพร ทองไชย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๓

นางสาวพนิดา กองเมืองปก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๔

นางสาวลาวัณย์ บุญสำโรง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เงียงกระโทก

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๖

นางสาววีวัฌชญา ทรายตะคุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๗

นางสาวศิริรัตน์ พฤกษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๘

นางสาวอภิญญา จิตต์จะโปะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๓๙

นางสาวอริสรา พจน์กิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๐

นายกฤติธี นุ่มเกลียง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๑

นายวชิรวิชญ์ นือขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๒

นายศุภกร ควบจังหรีด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๓

นางสาวจันจิรา เด็ดไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๔

นางสาวชุติมา ก้อนกิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๕

นางสาวนิญา วิเวกคีรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๖

นางสาวภัชราวดี เต่าสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๗

นางสาวมนัสนันท์ ทองพรมราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๘

นางสาวรัตติกาล ดอนเกษม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๔๙

นางสาววรินทร ดวงวงษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๐

นางสาวศศิมาภรณ์ นามเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๑

นางสาวสุธาทิพย์ พรทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

เนียมสำโรง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๓

นางสาวอมรรัตน์ แสงปก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๔

นางสาวอรปรียา ต่อประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๕

นายจิณณวัทย์ ศรีณรงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๖

นายณัฐวัตร กาหลง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๗

นายณัฐวุฒิ เต็งฉิมพลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๘

นายนราธิต เกาตะคุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๕๙

นางสาวกชกร จบจังหรีด
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๐

นางสาวชาลิดา นิลมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๑

นางสาวญดาพร แหลมทองหลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๒

นางสาวพุทธิดา รัตนอักษรกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๓

นางสาวภัทราพร กายเมืองปก
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๔

นางสาวรัชนีกร สินเธาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๕

นางสาววิริยาพร ซอมตะคุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๖

นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๗

นางสาวศวรรยา จามเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๘

นางสาวสุดารัตน์ แถมดอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๖๙

นางสาวสุพิชญา ฤทธิดอน

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๐

นางสาวสุภาภรณ์ เเจนดอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๑

นางสาวอารีรัตน์ เนตรเสน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๒

นายไกรศักดิ

์

รักษ์ฉิมพลี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๓

นายณภัทร ปทุมมานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๔

นายอนุรักษ์ พิมพ์ใหม่
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๕

นายอุเทน วิเศษธร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๖

นางสาวกนกวรรณ ณะศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ เกียรติสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๘

นางสาวชนิศรา พันธ์ุโพธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๗๙

นางสาวธัญญาเรศ สุขใส
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๐

นางสาวปนัดดา สายสระน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๑

นางสาวประดิษฐ์พร นุ่มผักแว่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๒

นางสาวปรียาภรณ์ ประสงค์งาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๓

นางสาวแพรระวี เพ็ชรแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๔

นางสาววนัชพร ชัยคำภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๕

นางสาวสิราวรรณ วินฉิมพลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๖

นางสาวสิริกร ปรายกระโทก
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๗

นางสาวสุพรรณษา นาคเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๘

นางสาวสุวิมล แดงฉิมพลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๘๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

บุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๐

นางสาวอภิสรา ตระกูลศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๑

นางสาวอรจิรา เถียรพรมราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงแอนนา โฮนกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๓

นางสาวดารารัตน์ ชุ่มฉิมพลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๔

นางสาวบัณฑิตา ทำเนาว์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๕

นางสาวภัสราธร บุบผา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๖

นางสาวรุ่งทิพย์ ถินผักแว่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๗

นางสาววาสินี ย้อยสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๘

นายณัฐชนน เนียมตะคุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๓๙๙

นางสาวกวินธิดา ทองเสน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๐

นางสาวกิติยาภรณ์ วรสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๑

นางสาวถนอมวรรณ นิลดีสระน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงพรพรรณ วรธงชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๓

นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๔

นางสาวลักษมี มาเมืองปก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๕

นางสาววราภรณ์ คนโทพรหมราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๖

นางสาวธนัชพร แฟงจะโปะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๗

นางสาวสุนีย์ สุคันธะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๘

นางสาวอรดา เหล่าพรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๐๙

นางสาวเบญจมาศ ปุกมะเริง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๐

นางสาวปยะธิดา วิจิตรสระน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๑

นายศุภกร ขุมทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๒

นางสาวจุฑารัตน์ เตยสระน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๓

นางสาวณัฐนันท์ ถนอมศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๔

นางสาวดาหวัน พันธ์สำโรง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๕

นางสาวธิญาดา ทรสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๖

นางสาวปาริชาติ ชืนฉิมพลี

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๗

นางสาวอภิญญา พิณทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๘

นางสาวศศิธร สะโมสูงเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๑๙

นางสาวกันธิชา ปฏิยัตต์โยธิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๐

นายวรภัทร โคกเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๑

นางสาวณัฐฑริกา ฉำพรมราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๒

นายชัยชนะ สุริยประสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๓

นายภูธเรศ พิงสระน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๔

นางสาวภิญญดา เพชรพะเนาว์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๕

นางสาวชุติมา ชุมสำโรง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๖

นางสาวสิริลักษณ์
ประสิทธิเกษกรรณ์ ๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๗

นางสาวอำพร เกตุพิมาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๘

นางสาวภัสภรณ์ ฤทธิดอน

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๒๙

นายพงศกร ฉิงกิง

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายภรภัทร พูลทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงจิดาภา อาชชวะนันท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงบุณยนุช นกมีชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงฐิริมาษฎ์ ฮามีทเนียร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงนาโอโกะ โคอิเกะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงพัชรอัมพร มังกรทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายสุรพงษ์ บัวทองรังสิมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๗

นางสาวพรรณสิทธ์ เทียมทัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๘

นายณธรรศ เจตินัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๓๙

นางสาวชุติกาญจน์ ปานวิจิตร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๐

นางสาวรัชฎาภรณ์ คำสุริย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงวรวรรณ แต้มกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กชายฤทธิรงค์ มานตะคุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงชนาภา เตชะสอน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กชายสุรพันธ์ บรรลือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงศิริจรรยา อุประ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๖

นางสาวขวัญสิรี อัศวธรรมกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๗

นางสาวอิสรีย์ โสพิพัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายจตุพล ประชุมลอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายณัฐภัทร ไชยแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายธนพนธ์ ประสารวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายนลธวัฒน์ เต็มเมืองปก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายสรศักดิ

์

วันกิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงกชพร แก้วสินสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์แก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงจิดาภา เถียรนอก

๑๓/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงฐาปนี ศรีคำฝน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงณิชาดา แจ่มกระจ่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์สระน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา สลายพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงสุชาวะดี สวนสระน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงสุปราณี โสภาวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงสุมาลี สร้อยกิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายชนาธิป การสมวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายธนากร ชาญกิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายธัญยธรณ์ ธาระลาภ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายธีรเดช หยวกกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายนพดล จันทรชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายนันทการ ดาวทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายนิภัทร์ธาดา ชิงเมืองปก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดัดถุยาวัด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายมิกส์ กริงครบุรี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายศรัณย์ ไตรกิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายอนุชา ชัยกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ชร์รักษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา คูณกิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงชลิตา หยวกกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โถมสันเทียะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ไผ่แดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงณัฐธิสา แทนสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงธารทิพย์ โชติกิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงนัฐฤดี พันธุ์สำโรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงปภาดา แนบสำโรง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงพีรยา มะโนรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงลักษมี ขันจะโปะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงสุนิศา อ็อดจังหรีด
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงสุนิสา สีกุดเวียน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายคมสันต์ เนยกิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มามาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ สามัญชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายธนลักษณ์ ลมกิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายนันทพงค์ ดาวทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายปรมี พ่อคำจ่า
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายวิษณุ ทองดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายศราวุฒิ นวลผ่อง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ แถมครบุรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายสันหวิช พะเดียงกิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ โฉมกิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงชวันรัตน์ ปาสลัก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ อินดอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงธนัชชา สุขประสบโชค
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงนริศรา พิมเคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงปทิตตา ค้าสุกร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน ชุมเมฆ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงพิชญาภา ศิษฏ์หิรัณย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงมานิตา เกตุพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงเมรินี ก้อนกิง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงลักคณา สีโห่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงวรรณวิสา คูณขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงอรอุมา สำเภาทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงอริสา การกิง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายกฤษณภูมิ จิตนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายเกริกพล ข่ายกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายครรชิต ไชยจะโปะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายจรลชัย ไชยโย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กชายธนากรณ์ ดีนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายธีรภัทร โชติกิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายรัตน เทศสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายวธัญู ทองคำเปลว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงกนกพร นิจเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงจีรนันต์ ขนิษฐ์พันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วโค
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สุรินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ฉากสระน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงนริศรา ช้อยชด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงปริชญา วิเชียรครบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ อักษร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงพลอย พ่อค้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๘
เด็กหญิงภัทรวราภรณ์

ปรึกษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงมลฤดี บุญทศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงมุธิตา สิงห์สระน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงสุนิสา พอกพูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงตรีรนุช พราวศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ปสระน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กชายศรัณยู ฉ่างกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายจักรพรรณ หอกกิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายธีรภัทร สาระนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงลลิตา โฉมกิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายณัฐพล พลครบุรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายรัชฌานนท์ รัตนวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ขุนอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ ปนแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ค้าขาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายเจษฎา สะโหม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายรัชพล กลันสระน้อย

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

พาตะคุ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายอาทิวราห์ เพียวอยู่
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงวรัญญา เงียบกิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายภูวนาท บุตรราช
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายธนดล เทพเกาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายธนกฤษ ไชยชนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายพรอนันต์ วิเวกกิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กชายธีระชล หมวดเมืองกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายอภิเดช ฉาบฉิมพลี
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงแพรวา ขาวสระน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงปนัฏฎา บุญครบุรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา โคกเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงเกวลี แทนหาญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงพัดชา พูนเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กชายธนภูมิ แสงอรุณ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงภูริชญา สะโมสูงเนิน
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายอนุชา เจริญสุข
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายสิทธิเดช จิตจำนง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายธิติวุฒิ จิตจะโปะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายดนัย คงพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงยุวดี วิชิกิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชัยกรพวงนาค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปดกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กชายกิตติภพ แว่นกิง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงลดาวรรณ สีเข็มงาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กชายฐากูร บัลลังก์สระน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงจิดาภา ตราฉิมพลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายกฤษดา โภคสมบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา กินกิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงวันวิภา กอมกิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายดนุพร ชืนเงิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงเรศิณี เพ็งศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงออมทรัพย์ กล่อมสำโรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ฆ้องดอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายสุวัฒน์ เหงียมสระน้อย

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีทับทิม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายอำนาจ หอมหวล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายวราวุฒิ แสงอรุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลอยฉิมพลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายพงศ์ภร วังอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พงษ์พัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงปยธิดา นิมประภา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์ประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายพีรยุทธ โคกเกษม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงชุติพร หมวดเมืองกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายมนัญชัย สนสระน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงศิรประภา สอดกิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ เนียมสำโรง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายศิลปกร ลุมกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายวันชนะ กินกิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๕

นายชาญชัย สอดกิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงชนิตา ศิลวิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายสมพงษ์ มาลัยยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายพิสิษฐ์ แฟงจะโปะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงขวัญชีวา พฤษพรมราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงณัฐพร เรืองยง
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงปกาซอ อสิพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แผนสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงรัฐน้อม แถมสระน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงวนาลี ปรอยกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงสิรินธร ทองหลาง
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงสุพัชชา ผายจะโปะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงอัณชิษฐา ชืนกิง

่ ่

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สนโคกกรวด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงนัชชา ละวิโรจน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงดวงกมล สุกใส
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงแววดาว ทูนนะเหม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายชุติมันต์ จันทร์หอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายพลวัฒ ควรตะขบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อมฤต
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายสุริยะ แหยมนุช
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์ขาว

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงณัฐญา จงกลทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิชา แหยมนุช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายเดชทัต พุ่มรส
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ มังมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายวรชล ระไหวพรมราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายบุริศร์ จวนกิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายณัชพล ปนบัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายจารุวัตร ทาระจีน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายนิกร เผด็จตะคุ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายปญญากร แขพลกรัง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายภูวไนย คุ้มจันทร์อัต
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กชายสิทธิเดช กลินสูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา วิเศษพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงขนิษฐา ทองสัมฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กชายธาวิน ลัดใหม่
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กชายกฤษฎา สมชะนะ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายเอกกมล สนฉิมพลี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายเอกชัย อาบพรมราช
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายศรัณย์พงศ์ สมมิตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ชิตตะขบ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายกฤษนุพงษ์ เกรินสระน้อย

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงนัฐลดา ตะแสนเทพ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผังฉิมพลี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงธีมาพร ค่ายสงคราม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา รักษ์คิด
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงสิรีธร ครสุวรรณ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงกมลชนก ธนาธิปพิพัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงปวีณา กรองพรมราช
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงชญานันท์ พลอยฉิมพลี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงธิตา เนาว์กลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายพีรภัทร ไกรพรมราช
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา ขาตะคุ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายกฤษณะ ธรรมวสิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ถินแดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ดิกขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายนภวรรษ ปานจะรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายเพชรรัตน์ สุขสิริพร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายนนทพัทธ์ บุญประคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายภูริภพ สุวรรณดวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายพีรภ้ทร์ กล่อมกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายธนทัต พฤกษารา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายเจษฎา คงคาประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายศุภเชษฐ์ เม็ดตะขบ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายยุทธนา ฝาตะขบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงพรปรียา วิมาลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงกชกร เจริญเวช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงธัญนิชา คัชมา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษ์ กันตะบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี แช่มผักแว่น
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายสิรดนัย ผิวกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายปฏิภาณ สุขพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพย์รักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี ห่อฉิมพลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายภานุพงษ์ เกษรพรมราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายชุติเดช กาลศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กล่อมพรมราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายชัชวาล ทองราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงปริศนา สังตะคุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายวัฒนา สว่างโคกกรวด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายอภิวัฒน์ กิงโคกกรวด

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงเปรมฤดี อยู่พรมราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงณัฐนชา ภาพฉิมพลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายรณพีร์ ทิมทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงนฤมล แก้วเกิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายทิวา พันธ์ประกอบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายสุภชัย เกตุมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บู่ฉิมพลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายนิรุทธิ

์

สวนฉิมพลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ สงคำภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สุขพงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กชายสุเมธ หวดสำโรง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มังพรมราช
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ รอบพรมราช
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายณัฐดนัย คมกล้า
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงปนัดดา ล้อมสระน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงภิญญดา ตามพหัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีอรุณ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กชายฐิติกร วงศ์สระน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กองจะโปะ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายนิรภัทร์ จักรแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงอนิสา พันธ์ผักแว่น
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาติไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงนภสร ขจรพรมราช
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลำพรมราช
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กชายกฤษณะ กองจะโปะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงสุริสา จอสูงเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายธีรภัทร์ เยาสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กชายธราดล แวะสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายปญญา เมตรพรมราช
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ ทูนนะเหม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายอนุชา ภูมิกลางดอน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงขวัญเดือน คุ้มจันทร์อัด
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ปุกสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงชลธิชา แถมฉิมพลี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงปนัดดา กายพรมราช
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงพลอยแก้ว แทนจะโปะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงพาขวัญ ทวยโพธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงวรรณพร ยอดไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ชาจอหอ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กชายศุทธวีร์ คงไพศาล
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัชวาลย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายกิตติกวิน คูณเกษม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา กลันสระน้อย

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงกมลชนก พลชารี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงธนัชชา นะธี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายทรัพย์สถิต ชินกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงกัณฑิมา เกษรพรมราช
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายกันตพงษ์ เกษรพรมราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงชวิศา แท่นสำโรง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงอรณิชา โปะสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายธนากร ไวยวิชา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายศิริชัย จันตราพรมราช
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงขวัญจิรา จันตราพรมราช
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ผู้ดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ธงตะขบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายนพดล ฟะสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดวงตะขบ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ พาสุข
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกล้ารัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา โฉสูงเนิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงปวีณา สนธิโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงวรฤทัย ทันตะขบ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงณัฐชยา ทวนตะขบ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จงบวกกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ ปวนครบุรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทิมทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายมโนชา กลำพรมราช
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงพรชิตา เกียรติโคกกรวด
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงพิมชนก ศรัทธา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงพัชรีพร แก้วสุภา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงฐิติมา แกมแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี แก้ววิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงอันติกา วศินสุข
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ ยวนใจ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงนันทิชา เสาร์ทองหลาง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงสมฤทัย สายปกษ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงทรงอัปสร บุญเปลียน

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ศรีสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงฎรินรัตน์ นิลสุ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงธิติมา อุตะมะ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงชลนิตา ยอดขุนทด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงวิภาดา ต้นตะขบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายมิงมงคล

่

อัดตะคุ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายนัฐพงษ์ วงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กชายชวนากร มิลินทากาศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายสิรดนัย จันทร์สมศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายเดชาพล กล้ากระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ สุผาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ ยอดขุนทด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาดนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายปฏิภาณ สุขกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายธนาดล ช่วยพิมาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

บัวกระโทก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายอดิเทพ อาจอิมทรัพย์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงพัชรี พลชลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงสุชาดา พุทธรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ รักอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงวิภาดา มุ่งรวยกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงอุมากร พงษ์เจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงวีรยา โปยทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายพงศกร ชมพู
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงขร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ พรหมสวัสดิ

์

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ เกินกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายนวพล เจริญกลาง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ตันสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายสหชัย รักจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายนันนภัฐ เวทย์รัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงการ์ณพิชชา มัดตะคุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ปนปก
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีจันทร์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายธนภัทร แวดสี
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายสุพจน์ ชิดจันทึก
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายกลยุกต์ ขอหวลกลาง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ พวงแก้ว ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายยุทธนา สังสุวรรณ์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายรณชัย พลเมือง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองแท่ง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายพิสุทธิ

์

อิมน่วม

่

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ หมืนไว

่

๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงสุทัตตา พากย์พรม
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงกัลยกร อะช่วยรัมย์ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายอุดม เกาไธสง
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เหลาทอง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายสรศักดิ

์

พิริยอกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายเกษมสันต์ เจริญกลาง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ โกเลือน

่

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงชลธิชา โสมาบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงดารินทร์ ขอเจริญกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๗

นายเด่นชัย ปกสันเทียะ
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๘

นายพงศพัทธ์ อินทร์ยงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กชายนนทกร สีลาโล้
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๐

นางสาวนภาพร พลายงาม
๒๖/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๑

นายหัตถชัย วุฒิสาร
๐๔/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๒

นายอนุชา ช้างทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๓

นางสาวสุกัลยา ภาคีธง
๒๒/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายอภิลักษณ์ ทรัพย์กิง

่

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายอดิศร อุดมแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สาระบัน
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร สำเนากลาง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายวิสานนท์ ผันกลาง
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายจีรภัทร ศิริพันธุ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๘ / ๖๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงนภัสสร ฤกษ์กลาง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงศศิธร ไชยสิทธิ

์

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงเรณู อวยพร
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงบุญณินท์ อนันสูงเนิน
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงสุวิมล ดวงสิงห์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา เปลียนสำโรง

่

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ขุนทองแก้ว
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงมนสิชา ประพะลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงอุมาพร เครือวัลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงเมธาวี แสงแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงทัณฑิมา มงกุฏเพชร ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ มงกุฏสระน้อย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงซอนย่า แบรนด์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายทัศไนย ปะกะถัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงเบญูทิพย์ อุดมแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายยิงยศ

่

คำสูงเนิน
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๖

นางสาวทิพวรรณ ขจรมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๗

นายณัฐวุฒ วงษ์ม่วย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๘

นายศราวุฒิ เมืองโคตร
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๓๙

นายบรรณสรณ์ พิมตะขบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทุมจังหรีด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายภาคิน ลาภา
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายภูวนาถ บัวประดิษฐ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายณัชพล ชัยมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายภูสิน บรรเทาทุกข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายพัชรพล ประจง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายธีรภัทร จอมเกษม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายกฤษดา ว่าวจังหรีด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายอัครเดช ดีสูงเนิน
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายศิวกร นุศรีอัน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงสุทัตตา จอมเกษม
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงบัณทิตา พรมกันยา
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงชลลดา ศิริรวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงพัชนิภา คุ้มประเสริฐ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงชลนิชา โคมะ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๙ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงวรรณา ช่วยงาน
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ธูปพุดซา
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงรัตนาวดี เสาประโคน
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงรสิตา คูณผักแว่น
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สินปรุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงชุติภัทร เอกทัศน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงรุจิรา มณีวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงทัตพิชา ญาณวุฒิ
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายณัฐพล รอดฟา
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายธนโชติ สุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ ชาภักดี
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายจักตุพงศ์ เรืองฤทธิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายบันเทิง มุ่งเรียบกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายกรกฎ สุนทรพระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายทศวรรษ เจียมสระน้อย
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงปราริชาติ ศรีพระนาม
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงพิชญดา ศรีทุม
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงณัฐชา เจียมสระน้อย
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงปวีณา โสภา
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ บัวมาตร
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา ภูอุทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงนิพาดา กายตะขบ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงกันตพิชญ์ บุญเบียว

้

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงจรัญญา โสภา
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชะมังกลาง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ จงปลูกกลาง
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๑

นายธนากร ปุมสะเกษ
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๒

นางสาวนฤมล ดอกสันเทียะ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๓

นางสาวไพลิน ลาภเวช
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๔

นางสาวกรรณิการ์ อรมุล
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงณภัทรพร บุตรศรีภูมิ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ อู่สำราญ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงสายธาร ผลพิมาย
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุตะโก หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายชัยพัฒน์ ชัชวาล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายดลสวัส สวัสดิดล

์

๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๐ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายธนากร สุบรรณรัมย์
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ เทียมสาย
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กชายกฤษวัตน์ กอบขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายธันวา คุณโฮง
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายธนกร ยศสูงเนิน ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีวะรมย์
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วไพฑูรย์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงโสพิศ เบขุนทด
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา อยู่เย็น

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรณี โพธิเขียว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ ดุษฎีสระน้อย
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ทำนานอก
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงสุชัญญา นพรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงศศิธา อินทรศักดิดา

์

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงปณิตา บัวบุตร ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงอัญชลี แซ่ลี

้

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงสุธาสินี จุลเกาะ
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายศราวุธ พันธมาศ
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงวีราพัชร์ บุญกุลเศรษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงกฤติกา สุระ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กชายพงศกร ระสระน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงกชนันท์ อาศัยนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๒

นายฝนไชย คณิตศิลป ๒/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๓

นางรัตนา
กาฬสินธุ์สระน้อย ๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๔

นางสาวณิยวรรณ จันทร์สระน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๕

นางสาวภัคนันท์ เล็งไธสง
๑๑/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๖

นายนิวัฒน์ พลคำมาก
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายซาแก๊ป ทาริก
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายชาคริต มะสันเทียะ
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมทอง
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายทวีชัย อารมณ์ดี
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายธานินทร์ ไกรสันเทียะ
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายประสิทธิ

์

ปลอดงูเหลือม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายนพพร คำสอน
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายลักษณวงษ์ ช่างเกวียน ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายสมพงษ์ ไสยศรี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายวนิภัทร์ จุลดิลก ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายสมประสงค์ สิงห์โตทอง ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายปริณาห์ จันทองหลาง
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายธรรมนูญ จรกิง

่

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายจักร์รัตน์ คลีภูษา

่

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แจ่มแจ้ง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายศุภกรณ์ แตะกระโทก
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤาชา
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายกิตติภณ มัคตะคุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายณัฐพนธ์ แสงสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายคันธรัตน์ ด่านกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายสุริยะ สามเขล่ง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายอตินันท์ แก้วใส
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายอนุชิต ศรีมันตะ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายจักรพันธ์ พูนจะโปะ
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทะกนก
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายไตรรัตน์ กลินลูกอิน

่

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายอภิสิทธ์ เสนนอก ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายอมรเทพ นาคกระโทก
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายกฤษกร ดุษฎี
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ กุ่มช้อย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายนัฐนัย ทับพุดซา
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ งิมขุนทด
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๔๙
เด็กหญิงประกายการ ปลังกลาง

่

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงปภาวี นาตะขบ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงอริสรา เนตรสว่าง
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงจันทราภา ถ่าปนแก้ว ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงจันจิรา ใจทัศย์ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงมนภร ปงจันอัด
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงเซลีนา โจ เพลียส
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ กะเซารัมย์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงสกลสุภา สนทะเล
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ปานนอก
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงวรกมล กำไมล์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงกันนิกา โพธิเสน

์

๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทพนรินทร์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญนอก
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปะนำมะสัง
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แย้มไธสง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงสุภัสสรา วงศ์หนองแวง
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญสมภพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงชาลิสา กุลพรมราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ โปเดิม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงปฏิมา หวังเลียงกลาง

้

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงวรัชยา สาครบุรี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงอมราวดี ทำเดช
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์สระน้อย
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงวารีลักษณ์ เล็กภา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงมันทนา ไขทะเล ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๕
เด็กหญิงพรรณพัสษา บัวส่อง

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงวรพรรณ แสงจันทร์นวล
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงชนิดา ผาดไธสง ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์ทิพย์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงสิรภัทร ณรงค์ศรี
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงสุภาพร ไชยชนะ
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงนัชชา ขอบพรมราช
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงชนานิษฎ์ ช่วยงาน ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงณิชาวีร์ กอสูงเนิน
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงภาณิศา ลือโสภา
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๕
เด็กหญิงประกายรัตน์

นิกขุนทด
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงวิศรุตตา นึกงาม ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เคยพุดซา
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงอัจจิมา ใจเทียงธรรม

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงนวพรรณ ชืนชม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงอาภัสสร จันทร์รังษี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ กำพฤกษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงปภาดา ทุมมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๓

นายนันทวัฒน์ จันสีดา ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๔

นายเดชนรินทร์ คนตะคุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๕

นางสาวอรจิรา พิมพ์อินทร์ ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงทิฆัมพร สุนทร
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายวรวัฒน์ รัตนจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายเมธี มุราษี
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายพิระพัฒน์ ราษฎร์ดำรง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ มุ่งคำกลาง
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายพีรพล สินสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงภาวิณี ทะคำวงษ์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ จ๋าพิมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงวรุญทิพย์ เกือบพิมาย
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงอาทิมา ศรีวงษ์เดือน
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กชายพงษ์ฤทธิ

์

แก้ววิเชียร
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายณัฐพล มันใจ

่

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงศศิภา มาโพธิกลาง

์

๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงวริศรา ศรีพนม ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงอัญมณี ชูเลิศ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงรัตกันต์ มุงสุไร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล เหลียวกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีนวน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายจรัสระวี แซ่คำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงมุทิตา แท่นเต
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แท่นเต
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๗

นางสุมามาลย์ คำกิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงอาภัสรา บุญชูรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงนฤมล บำรุงนา ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา กลินจังหรีด

่

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กชายปรัชญา จันทร์สระน้อย
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงพรนภา เอิบกิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กชายบูรพา จันบุตรราช
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายธนวุฒิ วันกิง

่

๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายณภัทร ธีระรังสิกุล
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลาภา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงเนมิกา โพธิบาง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงสมิตรานันท์ นุชกระโทก
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายรัฐศิลป คิดสำโรง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงชนิตา ทรงดอน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายเศรษฐา จันทรยงกุล
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายธนชิต จุ้ยกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงรัชชยา บุญสุข ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เลือนกระโทก

่

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงจิราภา คนกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงสุชาดา ซึมกลาง
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ แสงผักแว่น
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงจรินยา แซ่ลิม

้

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กชายชาญวิทย์ เชือวงศ์

้

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายภูมินทร์ จ๋ากระโทก ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายคมกริช เขียวกระโทก
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายธวัชชัย กลันกระโทก

่

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงปาลิตา ฤทธิจันอัด

์

๓๐ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงชนันภรณ์ กุลพงศา
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ภิญโญ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงลักษิกา แก้วกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ จันกระโทก

่

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงปยณา เจียวกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงนุชนาฏ ชดผักแว่น ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มิมกระโทก

่

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายภูริภัทร์ สุขดี ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายเอกรัตน์ กาจกระโทก
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายโพสิฐ ปลอดกระโทก
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายทักษพร ผดุงกิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายประภัสสร์ หงิมกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงปนัดดา เสวกระโทก ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงวัลลภา คชรักษ์
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายจิรพนธ์ ด่านขุนทด ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงสุนิสา กอบกระโทก
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน บ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายภูวดล ทรงจงหอ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายหัสสนัย ปลอดกระโทก ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ นอใหม่ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มัวกระโทก ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายอดิศร เฝากระโทก
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายประสิทธิ

์

สีผึง

้

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายคุณานนท์ จิบกระโทก ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายจิรายุทธ์ ฝาดกระโทก
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี รัตนา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกิตติลักษณ์ น้อมกลาง ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงนิภาธร มอบกระโทก ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงนาขวัญ แว่นแก่นจันทร์
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงถิรดา แก้วกระโทก ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๓
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ยอดวิเชียร
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ บึงทับปรางค์  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กชายณัฐฐินันท์ พิมเสน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะโค ปรางค์พะโค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงวิชุดา บุตรกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงณัฐพร เบ็ดกระโทก
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เปลียวกระโทก

่

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย กุดจอกน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงพัทธมน เปลืองกระโทก

้

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กุดจอกใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายน่านเมือง รอกกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสาวพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ปลักกระโทก

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงกัณทิมา ปลิงกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงกาญจนา ยอดไพร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงจิราวรรณ กิงพุดซา

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงปนัดดา เส็งนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงปญญมาศ สุดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี แจ่มวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงศิลาภรณ์ อกอารีย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงนันทกานต์ ด่านกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงลักษมี ฤทธิฤาดี

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงวารณี วรไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงศรีสุดา เปล่งกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงสุภนิดา เกล่าโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ย่อชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภาพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กชายนวภัทร ด่านกระโทก
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายพุทธิสิทธิ

์

ปๅกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กชายอนิรุจน์ ปอกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงจันทรัตย์ ไปล่กระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงศิริพร บิงกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงสุรีย์พร เทียงกระโทก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายอนวัฒน์ กว้างพิมาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงสุวนีย์ เบียกระโทก

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กชายกิตติพงษ์ พบเกาะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กชายธัญธร นาสารี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กชายปรมินทร์ เพียซ้าย
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กชายอนุสรณ์ ทะเลิงรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายเตชิด ดีทองพะเนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายปฐมพงษ์ โพธิถาวร

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายภคพล เบือนกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายสหพล เอิบพบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายชินพัฒน์ เงียบกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายพงศธร เนาขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายทวีป ปลิงกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายจิรพันธุ์ จันทร์เรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงนันทิชา แปกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กชายคุณากร สังเกต
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

บดกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ พลทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ พูนกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายณัฐภัทร ปญญาปรุ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายนวพล ล่าบ้านหลวง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายอิทธิกร อมฤก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๕

นางสาวอลิศา เข็มทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๖

นายจีระพงศ์ ลานำคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๗

นายภูวเดช นาคดวงเกษมศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๘

นางสาวพรศิกานต์ ปลอดกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๒๙

นางสาวอริศรา ด้านกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๐

นางสาวสิริยุพา ปกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๑

นางสาวสุพรรษา ปรุงกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายชลนที ชาพิภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายพัลวัฒน์ ริดกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายณัฐพัชร แผละกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงเนรัญชรา ปญญารังสิมนต์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงมณีวรรณ ช่างสอน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงกุลนารี เปลืองกระโทก

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงแก้วตา แสงดาว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา ปๅกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงอภิชญา คงประศุกร์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงพิยดา กลันสระน้อย

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงยุภาวดี บวชกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เบียกระโทก

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงภิญญดา นิยมล้อทิพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงมนิลธร ติงสะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงรัตติยากร เจียนมะเริง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๗

นายพงศกร คงสวรรค์เสถียร
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๘

นางสาววารุณี กอนกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๔๙

นางสาวนันท์นภัส ชุมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๐

นางสาวพรนัชชา รมย์นุกูล
๒๙/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๑

นางสาวรติภัค ปลอดกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงนำฝน เกียนประโดน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา หน่อยกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีลาศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงอาทิตติยา ทาหนองบัว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงณัฐกุล ปดกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงชลณัฐฌา ปลิวกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายฐิติพงศ์ นุชกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงปรารถนา สินนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายกฤตเมธ คำชนะชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงสุมาลี นุ่มกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๒

นางสาวสารภี คงนาคพะเนา
๒๗/๐๗/๒๕๑๒

วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๓

นายสิรวิชญ์ ยงสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๓๙

วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายสุรพศ ปงกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เอการัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี แตงอยู่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม บ้านตูม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ เตาะกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงสุนิชาพร บิลกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงอริศรา แพทย์เสลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงสุธิดา วงศ์กาวี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงวรรณิษา เทพกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายภูวดล รุ่งสว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ลับดีพะเนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายรัฐติพงษ์ ด่านกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายวสพล บุตรดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปราบมะเริง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กชายณัฐกานต์ นิลยรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๘

นางสาวรุ่งทิพย์ แน่กระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๗๙

นางสาวสุภาวดี รอดสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๐

นางสาวสุพัตรา ชืนกลาง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๑

นางสาวนิรมล ขุนสำโรง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๒

นางสาววรรณวรัทย์ แปวกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๓

นางสาวจิราพร แตงกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๔

นางสาวเกตุศีนี สุขเหล็ก
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๕

นางสาวแพรวนภา นามจันทึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ เกตสำราญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คืดนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงจิดาพร นกกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงฐิติมา ถอยกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงสุนิษา ปอกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา ยอดยังพะเนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงสุภาพร เกมกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงอภิญญา แต้มกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีบัวพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงอมรลักขณา ด่านกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๖

นางสาวจริยา กิงโคกกรวด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงฐิติพร กำจรกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กชายวิชชากร ก้อนโทน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กชายภูหลวง เอืองกลาง

้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กชายอดิเทพ อ่างรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายศตายุ นกสามเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายพงศกร ลาพุฒ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กชายธนภัทร บุตรสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายธันวา ตันกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทันกลาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงพันธิตรา สายรุ้ง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงชญาภา ดีทองหลาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงพรนิภา มุ่งแถมกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงวนิดา วงษ์ภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงพรหมภรณ์ จิตร์หนองแวง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงเขมมิการ์ ขอมีกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงเกจแก้ว สมัครณรงค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงเกวลิน สร้อยสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงแวววรรณ ชาลีจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๖
เด็กหญิงประกายมาศ

สังข์วิลัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายทินกร แก่นสำโรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายอภินันท์ ชาวพลกรัง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เกิดบ้านกอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายรัชภูมิ ยิมลำใย

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กชายณัฐชนนท์ อ้ายอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายศิวกร วิมล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายธนพล ศรีวิบูรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แสนหลวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายปฐพล เทวี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายภานุพงค์ สายรุ้ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สมัคณรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงชนาภา ชม้อยกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงนรินทร์นิภา พุฒนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ แตงกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงมินทาดา หง่อยกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เซียงนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา เก่าพิมาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายภราดร ตากกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กชายสุรเมธี มุ่งอ้อมกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายพีรพล ญานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายธีรนัท บุบผา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายชินพัฒน์ สุภาพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายภัควัฒน์ แสนคำมี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายณัฐพันธ์ นาลอย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรหล้า
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงเกวลิน ทับทิมไทย
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงธัญญานุช ปราบภัย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายตุลา โคตรบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กชายกิตติภูมิ ชัยปญญา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงอริสา อิมเอม

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ทัพพสารสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงดาริกา มาอยู่
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายอัครชัย สามขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กำกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายธนากร ทองประภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงนิชากานต์ ดำพลงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายชนะชัย กลึงสำโรง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายกฤษดากร เสตบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงอนัญญา อิมเอม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายสุรเสกข์ เขียนสำโรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ แสงนวน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อิมเอม

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร
ยศรุ่งเรืองไพศาล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล กางโงน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงปาลิตา แสงสุวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แสไพศาล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ด่านกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงเพชรลดา เดชขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุดจิตจุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงเมธาวี ประจงบัว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงสุธาสินี ทับผา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายธนธร นุ่นมะลัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงภคพร สุขสมพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงวนิดา เดชขุนทด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายรณสิทธิ

์

ยอดเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายญาณกิตต์ ประทุมสันต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา น้อมสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กชายอนุชา นาหนองขาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ อินหมืนไวย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายกิตติทัต จอดสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายณัฐภูมิ ชูคง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มีพัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายวรวัฒน์ ไวสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายศิวรา อุมานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงกัลยา อ่อนไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา ฉลองกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายศุภชัย การสำโรง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงอุมากร คำสงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กชายสุธนัย ทองประภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงปนัดตา พลไชยะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อมฤกษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ ปทุมสูตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กชายเกษม ด่านกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายณัฐพล กิจสนธิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กชายกู้พงศ์ เปรียมกระโทก

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายพนธกร ทองไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายวิชญพงศ์ เชิบรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี โงนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงสุภนิดา ยอดเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายพรชัย เจ็กนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายสุธาวี เซียนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ราชอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ โปกสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายฆโนทัย เสนากลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายนัทธพงศ์ จอดสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ขนันไพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงพิยดา ธนูพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงรัตนา สร้อยสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงกนกพร บุญชู
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กชายทิวากร กิงพุดซา

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายธีรภาพ รักพลวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายสมัชชา เสมาเพ็ชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา นาคพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงมนัชญา อาจเสียงรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญพิมพ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กชายสพลดนัย เงางาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงพรพิมล กุลวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายสหพันธ์ นาลอย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายอยวัตร เชือมสุข

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ โพธิชา

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กชายณัฐพล โสดขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงกัลยา พรมลี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ศรีมนตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายเจษฏา อุมานนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ดาราศาสตร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงนฤทัย กิงพุดซา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงทิพย์วิมล นิจจอหอ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงจิราพัชร สุวรรณรักษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๘

นายอินทรา ตาสมัยเอียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายณภัทร สีกาศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เวสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงธนิสรา ฤทธิรักษา

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงปนัดดา จันทรสมบัติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ วงศ์คำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงศุภกานต์ สารธิมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา จรรยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา ผางกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงปาณิศา
ภัทรกิตติภากรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงณัฐนรีย์ คนชุม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ กำลังทวี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงนภัสนันท์ จันตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงธัญญเรศ เดชคง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงขวัญชนก เทียงกระโทก

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายศักดินนท์ ด่านกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงนภัสสร หิงสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีหิรัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงพัชริดา ดวงกระโทก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งระวี ราชจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงกรีฑารัตน์ ขุนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงนันทิชา การสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงชาลิสา ฉางพิมาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงพรนภัส กองทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ดอนกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงกลิสรา กกสันเทียะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงณัฐมณฑ์ สิงหิรัญเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายภีรวัฒน์ หวลกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ ประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี นกพรมพะเนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายบัญญวัต มะณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๕๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เติมกระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กชายมงคล รอดวินิจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี สังทองหลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แดนกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๓
เด็กหญิงประกายเพชร

รอดเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงภัทรภร เบียดนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงวรัญญา เกณฑ์กระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงกิตติญาพร ศรีชำนาญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงวิภาดา ปานาราช
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายไกรสร เจริญรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ผาพรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงแก้วนาขวัญ กระสิประกอบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงธีราพร ลึกกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงปรีติญากร ท่าไคร้
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงขัตติยา อินนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงมีนา คำหลงพเนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงนิราภร เงินโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11

วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ตุนาค
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายก้องภพ แมมขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงปณิสา จุ้ยชุมแสง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายธนกร นามไธสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงณัฐกมล แถวกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงอารยา กล้าหาญ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงภาสินี ชุ่มครบุรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายวิชาพันธ์ ทาทองหลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงสุพรรณิกา ถ่างกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงศิริญากร สอนครบุรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กชายภานุกร ศรีไตรภพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายมงคล ต่อมกระโทก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงทิติยาพร ประจันบาล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงนุตประวีณ์ สุขสบาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงปณิตา จุ้ยชุมแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงพรรษกร เปลกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงวรนุช แน่กระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สาอุตม์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายธนชัย ถ่างกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายธนทร เรืองสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายประสพโชค แก้วเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

แสงจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงพรญาณี โอ่งกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงพรไพริน อินนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ คำกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงมนัสวีร์ บัวมะดัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา รักจังหรีด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงหทัยชนก ชมทองหลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงพัฒนาวดี สุวรรณปกษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงวรรณวิสา รตมะณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กชายจักรพงษ์ ประสพสิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กชายชัชชานนท์ เนนเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายดุษฎี ดีทองหลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายทัศน์พล สียางนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายนนทพัทธ์ ประคำนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายพงษ์ปยะกุล ภูใหม่
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายพิพัฒน์ มูลทองเนียม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มุ่งอุ้มกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงการต์พิชชา ศรีเพ็ชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา โนมขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงสาวิณี มุมกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงสุรางคนางค์ ทิศกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายมาโนช ปแว่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงกัลยา คงนาคา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายเกรียงไกร เลียมกระโทก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงเกษวรินทร์ ทานกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงบุญสิตา ขุนภิรมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงพรนภา นามโนนเขวา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงดวงกมล ดำรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงภัทราวดี ดวงกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายสุรชัย จันทร์ศิริสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายศิริพงษ์ หงษาวัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดามะดัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงปนจุฑา เนตร์สูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงสุภานันท์ สุวรรณปกษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงสุมิตรา บุปผาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงกรณิภา จ่ามมาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนืองกระโทก

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงปนัดดา เขียนโคกกรวด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงพันธิตรา ปญญายงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงอรพรรณ บรรจงปรุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงณิชากร สียางนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงปญชาน์ ฉิมพะเนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงอนงค์เรขา แก้วมณี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายณัฐชัย ดวงกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงเกวลี ศรีมะดัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายวงศ์สุวรรณ หอยสังข์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงสุภามาศ ยืนยาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ปกษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กชายศุพัด บุญกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงชนาภา วิลัยทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา คงสนิทพะเนาว์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายธนกฤต อินทร์นอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายณัฐกานต์ ศรีสังข์พะเนาว์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงชลิดา แก้วสว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๓

นางสาวจุฑามาศ คำเหลา ๑/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงณัฐรดา ชาติโสม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงวิภาพร เสือทะเล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงแววนภา สาบก
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายนิกุล แก้วคำ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงชยาภา เนือนา

้

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงฐิติยา ด่านกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงนิศามณี แพทย์กระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงพีรดา บำเพ็ญรุ่งโรจน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายกฎษกร บุญกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สิทธิเสือ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กรองกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กชายเตวา ถ่างกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายปติภัทร ธรรมพงศ์พันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายภคนันท์ สถิตย์มัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายวรินทร ดวดกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายวิทวัส ราชจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายวุฒิพงศ์ ขุมพลกรัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงกานติมา คุยกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงกุลนิดา ปรุกระโทก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงเกวลิน ตุงกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงจินดามณี ลากูด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงณัชชา หนุนกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนพะเนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกิดจันทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงวนัชพร บินกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา งันขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายธีรภัทร โดดนาดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายลภัสยศ ดอกกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงเกศกนก ด่านกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เลยกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงปณิดา เบียกระโทก

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๗ / ๖๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงปนัดดา โดนกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ปอมทะเล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงวรรณวิกา เบือกระโทก

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายชีวาพร ดีสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ด่านกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์ประดิฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงกรวรรณ ไทยอัฐวิถี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงทิพยสุดา ปุกทะเล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บทกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงปวีณา ด่านกระโทก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายธาวิน พันธวีร์กุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา กล้ากลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิทธิเทศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงสุพิชชา ชัยชนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ชัยมะเริง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงสุภาวิดา เปาตะลุมปุก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงณัฐทิรา แคล้วกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงปญญาพร ดวดกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงทิพวรรณ เคนนำเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ เรียบไทสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กชายชัยอนันต์ ดาวกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กชายธนโชติ ทรวงโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงจารวี บ่มกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๘
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ลือเดช

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงพรรณพัช ดวดกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงพลอยชมภู ปลิวกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงภัทรศิยา ครูบาทองหลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงอนัญชนา ฮวดศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายกิตติกร สมพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายคุณานนท์ ด่านกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แฟนพิมาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เทียงกระโทก

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ชาญยุทธ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักวิเศษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ ศรีสำโรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงปยะมาศ กระจ่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี ด่านกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงยุวดี อินคงมะดัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงสุธิดา บุญแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายธนยศ สว่างศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ ใจกล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายวสุชาติ ตลาดเงิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงสมฤทัย ชอบสาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงอารีรัก ด่านกระโทก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงมินตรา ดอกบัวเผือน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วแก่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายวิศรุต ไม้กระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายพงศธร ด้วงนาคพะเนาว์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา แสนพะเนาว์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงรุ่งรวี ดอกบัวตูม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงกัณฐิกา ดวดกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา ด่านกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงพัชรี แซงทะเล
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงวิมลศิริ ชัยมะเริง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงนพมาศ ชาติงูเหลือม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงจิราพัชร ภู่โกสีย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงแพรวา ทองปลัง

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกระโทก

วัดสวนปาพุทธธรรม
 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงสมิตา ค้ากระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงญาณภัทร ปนกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายจีรพัฒน์ กอบกระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายดนัย ไทยยิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายนนทพัทธ์ กรุยกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายธีรภัทร ทองเกษม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กชายศุภสิน ขจีฟา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงจรรยพร ผลกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงธัญกมล จันคนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงนลินี โคตรพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงประภาพันธ์ ขอดผักแว่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงปนิดา อินทรา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงพัชราภา คุ้มกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงพิณทิพย์ เจนฤทัยธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ เพ็งกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายปณณธร ดีเกษม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

กุลวิริยสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงโกรัญญา เจือรุ่งเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงจิราภา เจนผักแว่น
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิศรี

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ นนกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายคมชาญ คัดทะเล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กชายธีรวัฒน์ชัย ปนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายเจนณรงค์ โกนกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายเอกพล พุทธบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงชลนิชา เรืองคง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชุมพล
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เกลียงกลาง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายจักรกฤตย์ มุ่งกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุกสีนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายสายฟา ประสานรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายรุ่งกำแหง คำอ้วน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงปรียานุช ธงกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชิมเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงณัฐชา เกยกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดังกลาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อิมกระสัง

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ คำสีทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายสรวิศ เจริญนอก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายปรินทร มีแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กชายภูมิใจ ศักดิวรกุล

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายพัชรพงษ์ แมลงทับ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มุ่งอ้อมกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กกสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายยุทธนา งอนกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายศตวิทย์ อ่วมไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ ตันกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันการ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายอรรถพร คบด่านกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายสถาพร รัตนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงวรัญญา สุขเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ตอดกระโทก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายภานุวิทย์ จันทร์ชมภู
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายธวัชชัย มุ่งรวยกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายณัฐพล ปุดหนอย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายกฤษดากร จันทร์มะดัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงศิรประภา จันทรสนิทสรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงสุชานันท์ คำจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ อยู่บุรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายปญญา เปรืองวิชา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กชายธีรภัทร หวังมุขกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงวนิดา เปยสุโข
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ รุ่งเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายธนยศ ไทยจังหรีด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายมงคลชัย กลินพูน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายวรโชติ จงฝงกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายณัชพล คุณฉมวก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงปรียานุช นานาแซง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายอนรรฆ ชายเสม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงวิริยา จีพิมาย

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงชฎารัตน์ จังหวัดกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีนาคา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงอัญธิชา คุ้มน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ขอกดสำโรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงสุภัสสร ทับกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายสหชัย คำหาญผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายรณรุจน์ เข็มรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๐

นายอภินันท์ ข่าขันมะลี
๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายนาวิน แตะกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้านอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงนงนภัส ปลอบเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วฝายนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงปณฑิตา โคตคำภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงศิตา แคล้วกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงชณัญชิดา ต้องสุริยากรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา อินพรหม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายธัชชัย บำรุงโค
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขศรีนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงญานิกา ต้องกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงพรศิริ พักกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงพรรณกร เต็มภูษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงแก้วใจ ไทยสืบชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองเจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงอรัญญา พันกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๗

นางศศิธร สุรินราช
๑๖/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายชัยวุฒิ ยาตาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

เดือนกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเกลียง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงศุภสุดา ทองทัพพัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงวรรณรดา เกณสาคู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดาเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงนาตาชา คำบอนพิทักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงอริสรา บัณฑิตวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงพีรภาว์ โพธิเงิน

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายณัฐภูมิ เฉือยไธสง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายวีระพงษ์ ทำนานอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงอลิสา ปาสอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงชนิสรา อินทร์ช้าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงณิชกานต์ กำกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แฝงกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ดวดกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ช่วยพิมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ เผ็ดกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา แก้วประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงวรรณนิษา เฟองฟู
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงศศิประภา มณีโชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

รามศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๒ / ๖๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงปาลิดา ใยงูเหลือม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๑

นายธนพนธ์ มลเดช
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๒

นายพงศกรณ์ กางกาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงจิรวัฒน์ ถ่างกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๔

นางสาวศิริลักษณ์ ปรุกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๕

นายชนาเทพ นำกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๖

นายณัฐกร แสงจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๗

นางสาวปยะธิดา โฉมงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สูตรกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๖๙

นายเสงียม

่

พระไตรยะ
๒๙/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๐

นายมงคล มนัสศิลา
๐๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๑

นายพิชิต ทารส
๐๔/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๒

นายบุญธรรม จำนงค์นอก
๒๘/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๓

นายธนดล ภูมิมณี
๑๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๔

นางสาวอัญชลี มีสูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๕

นางลันดอน แทนไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๖

นางสาวประเทือง ราชกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๗

นางสาวพิมพร พงษ์บรรเทา

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๘

นางสาวพิจิตรา เจริญการ
๐๕/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๗๙

นางสาวทรรศนีย์ ฉวยกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๐

นางสาวกมลรัตน์ ฝายครบุรี
๐๔/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๑

นางสาวสุลัดดา แววดี
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๒

นายจิราวุฒิ เทศนอก
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๓

นางรุจิรา จันทร์เสนา
๑๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๔

นางสาวมัจฉา พายไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๕

นางสาวอำภา บุตรทอง
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๖

นายนิพนธ์ ดังไธสง

่

๐๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๗

นางสาวพรพรรณ พิมสาร

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๘

นางสาวแพรทอง วิเศษรินทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๘๙

นายวชิรวิชญ์ มะลิหอม
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๐

นางสาวทิวาราตรี แสงงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๑

นางสาวศุภมาศ จิตเย็น
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๒

นางสาวอนุชศรา นิลคร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๓

นางสาวศิรินทิพย์ ทรงยินดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายอนุสรณ์ อินทร์บุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๕

นางสาวอาริยา กลางพิมาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๖

นายศราวุฒิ แรงใหม่
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๗

นายปฏิภาณ พาวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สมบัติหลาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กชายพงศธร ว่ามา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แพไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายพงษ์พิษณุ บัวพิษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงมณฑิตา รูไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายธุวชิต สาทพลกรัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงถิรพร บุญชม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงแพรพลอย เลไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กชายกฤษณะ แสนพรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงรัทชริญ ฉายไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เชียวชาญ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กชายสุรวุฒิ คำลอย
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา จำนงนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กชายสุธี โกธแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงเมทินี ปานมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ดีทองหลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายจิวัฒ ซอสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงปยนุช พะแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายจารุศร ถาบุญศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายชัยธวัช ชาติกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายชินวุฒิ ยุระชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ คูณงูเหลือม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายนนท์ปวิธ วรรณโชติวัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายปณชัย แก้วไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กชายยศกร บุญล้อม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กชายยศภัทร แก้วจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กชายศิวัฒน์ รัตนพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงชญานิศ สิงหาราโท
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงชนัดดา วงศ์ตะลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงญาวิณี ตังอัน

้ ้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงณัชชา จ่ามมาตย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงธันยชนก ปะกิระโส
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงนพรดา นะรมรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส คำคง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงเบญจมาศ รัตนานนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงปนัดดา เลือยกระโทก

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงปานระพี ขัวกลาง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงพุทธพรรษา อุรางรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงเยาวพา ฉลาดดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงศศินันท์ ประจวบสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงสิรภัทร จินตนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงสิริกร ประจิแพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงสุชานันท์ พันธนาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงอรันธิดา นัดกิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายเกียรติคุณ วงศ์อินทร์อยู่
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ สายอุบล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงนราวิชญ์ วิชิตปรีชานันท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กชายศิรสิทธิ สมกำปง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงจิรัชยา ปราบภัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภูพันธ์รัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงปญญาพร สายบท
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เต้นปกษี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ศรีรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงศิรินาถ สิบพลกรัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การสร้าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงกชพรรณ จำกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงกรรญเนตร สายฃนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีพานิช
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงกัลยาภัสร์ วงศ์วสุรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงจิรภัทร์ ศรีพรมมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงชนิตา สงัดวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงชุติญา ปะตะทะกัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร คำหวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงธาวัน หลอนโพนทัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ อิมกระโทก

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงพิมพร แก้วประกอบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงรัชกร ลัดหนองขี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงอัชฏาภรณ์ นันทวัฒนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงอัมพิชญ์ชา เถาว์กลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายกฤษณะ ง่อยจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุ่มสบาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายฐิติพงศ์ ปุเรสา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายณัฐภัทร พันธุ์ยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ วิเวกรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายธนัช เรือนเพขร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ สารภาพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายศิวกร ไหลครบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายสิทธิชัย แปลงอาวุธ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงกชกร จันทะโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา สมบูรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ สุทธิสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงธัญลินี หมืนสา

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงนันทวัน สีสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงปกาวิน จับปนครบุรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงปภาดา ขัดเค้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงปองขวัญ หล่อพัฒนเกษม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา คุ้มกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงวรัชญา เทียบโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชินคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กชายธนกฤต พึงขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กชายธีรยุทธ จงพึงกลาง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กชายประกาศิต อ่อนธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายพสุเทพ แก้วใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายวงศธร สวนกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สีดาชมภู
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงอรุณ ขุนภิรมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงอาภาพร ปกกาเวสูง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงสวนีย์ ญาติกระโทก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ โกรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงปริตา มาศสำโรง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงปาริฉัตร วังตะเคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงวริยา จันทร์สุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงนันธิดา ถาดครบุรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงนิราอร ลาดกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุบผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายศักดิชาย

์

ซึมกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายคชรักษ์ นามวิสัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กชายธนกร อินทร์ไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนนางรอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ อิงอาจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กชายพงศ์พิพัฒ ทองรัก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กชายพีระพงษ์ เกลียงสูงเนิน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ แทนวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายฟาประทาน กุลสำโรง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ รอกกระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ปตตังละพา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายวรัญู โลกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายวัชระ ชนะไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กชายศุภเชนทร์ อินทร์มา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายสรยุทธ บุญเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายธีรภัทร สิทธิเวช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายนันทกร กุมภากุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ทองวิจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ทวีพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพิมพูล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ละอองศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงศศิลดา นิลพรหมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๗ เด็กหญิงบุญชนะกาญจน์

โยงกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เฉยพรมราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงพิชชาพร เพิมพูล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงศรุชาภรณ์ เชิดไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงสุธีลา เกตไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พันธ์สาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงอรหทัย ไชไย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายธีระวัฒน์ เพชรสีนวล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายกิตติกร คูณฉมวก
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายธีรโชติ กาลอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงณิชธิดา แก้วคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงอาภัสรา อินทวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายนภัทร ชาญยุทธ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายธนาธิป ชุนฉาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายสุชานนท์ แอบสำโรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายพีรยชญ์ ตันธนานิธิวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ ฉวยกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายชัชวาล ตังยืนยงสกุล

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายวุฒิชัย ทองประเสร็จ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายองอาจ พรไพศาล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ อิงไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๘
นางสาวพลอยไพรินทร์

เข็มกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๔๙

นางสาวภาณิชา เหียนกระโทก
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๐

นางสาวณัฐธิดา ฉาพิมาย
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๑

นางสาวเกวลิน หอมกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๒

นางสาวกัลยพัชร ห่วงไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๓

นางสาวปยนุช พลจังหรีด
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๔

นางสาวชฎาพร ทะนงตน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๕

นางสาวนภาภรณ์ สวรรค์รัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๖

นางสาวอรอนงค์ สุกใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงเกวลิน เอ้กระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๘
เด็กหญิงพลอยศิริรัตน์

ศรีวงศา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงปณิตา ศิรินาคะกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงอรณิชา เหยียดกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงเกศินี สีหาบุญลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงปณณวีร์ ผิวแดง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ หอมเทียม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงสิริพักตร์ สุทธิรักษ์สกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงกุลพัทธ์ ทองมาก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงนริศรา หมอดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงธนวรรณ รัตนอุไร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงจันทรวิมล มานัดพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงวิสสุตา รัตนสีหภูมิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงพรทิพย์ คงทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงชลิตา สอดกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงศศิประภา หดกระโทก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงมันตา ประจิตต์

๑๔๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงพรพิมล ประสบคล้าย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงชวัลกร หมิวกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงจิดาภา เรืองกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงกานติมา ขันตี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงณัฐิดา ยอดดำเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงปยธิดา สุขสัมพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ราชสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงกัลยกร ยิมดี

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงจิดาภา หิงบูชา

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงสุภาพร เพ็ชรจำนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา เมินกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๕

นายเกษม มารครบุรี
๑๙/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๖

นายธวัชชัย วุฒิศักดิ
๐๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๗

นายสาธิต จังพานิช
๐๘/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ฤทธิจันทร์อัด

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ปนทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายกฤตณัฐ จรัสพงศ์ตระกูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายจตุรวาริช เกษตรวัชรสิทธา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กชายเสาวภาคย์ ริดจะโปะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายพีรยุทธ คำเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ งาสำโรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เสยกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ใบระหมาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายชัยมงคล แหลมกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายธราเทพ ชูพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทรงเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชันกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กชายธีรภัทร อิมกระโทก

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายเขมทัต แววจะบก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

คำธงชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กชายภาคิน เรียบเรียง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กชายวิสรุต ลายกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แปนคนโท
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายภัคพล ชอบแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กชายสิรภพ ศาสตร์กลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กชายสุรชัช จันทร์บุปผา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายวุฒิชาติ จ่าบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กชายนฤชิต ยุดกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ พึงตนกลาง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กชายพงศกรณ์ เชิดเวียง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายก้องภพ สมบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กชายภูวดล ขิมทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยึดพวก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายเอกณัฏฐ์ ใบบัว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ดีด้วยชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายวรปรัชญ์ กุลวรฉัตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายธนากร อ่อนคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ลาดกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กชายไวแอตต์ เคนิโอ เฮล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายอรรตชัย กางกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ มุ่งพิมาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายธนรัฐ ทะวะรุ่งเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายคีตกวี เสนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายมนต์มนัส ไอกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายตะวัน ตังวิวัฒนธร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายปารมีย์ หริงกระโทก

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายภูเบตร์ เพียงกระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายศิวกร หงษ์ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายพัชรพล พลสำโรง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายธนากร จันทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายศิรวัฒน์ ขอนกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ เสยกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายตรีภพ มณีเนตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนแสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายกฤตเมธ เหลาสุพะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ยัดสระน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายอรรถพร ปรีชาชาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายอาทิตย์ ชุติมันตานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กชายชนพล ลำสอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายณฐพล บับพาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายจักรภัทร ศรีรักษา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายจตุพล กูบกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายนราธิป ธนารักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พันธ์โคกกรวด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงนำหวาน คงบุญมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงอรณิชา เหยียดกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงเกสรา จันทร์นอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงอภิสรา ยศสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงพิยดา ชัดกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงอัญญาณี ยวงกระโทก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เริมกระโทก

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงณัฐพร ประเสริฐศิลป
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงกรวีร์ ตันสำโรง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไกรกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แยบกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงพัชราภา ลมสำโรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อรินเปง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาดสีดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงชืนชีวา

่

เมาไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงดวงชนก ชัยตะคุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงธัญสินี บัวครบุรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงเกศแก้ว บุญจูง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงแก้วกัลยา วิโมกข์รัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงณัฐนรี การสำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงภัทรภร แสนมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงนฤมล ไร่กระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงอาทิติยา เยาว์สันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงอนุสรา กือสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ โขนกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ดวงศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงวรรณษา อ้อนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หงษ์กระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงญานิศา แยบกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงอินทิรา มีผูก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงวรรณิดา บมสระน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ชาสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงธนย์ชนก
ประเสริฐกิจวัฒนา ๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาภกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงคุณัญญา ลุผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงญาณิศา พรมนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา จีนประขา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ราชกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงธิติมา หมอกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงอิงลดา แก้วสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงปริยากร แสงกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงกนกนิภา ชวนกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงชญานันท์ ฉายสุริยะพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงกนกพร มณีเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงวราพร สุดชู
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงธัญธร กว้างนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงสุมิตตา กีกระโทก

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงสุวิมล เสริฐเมืองปก
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงนำฝน ภูริโรจน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา รำกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เกตุงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงธันยาพร บรรหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ดาทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล แสงบุญเรืองกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงกชกร ลืนกลาง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนครบุรีวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๓

นายเสนาะ บัวสำโรง
๒๗/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๔

นายศาสตราวุธ เขียวสาคู
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๕

นายจักรรินทร์ สิงห์ศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายธีรภัทร ธุลีทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ อิฐดอน

๑๘๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายชุติวัต ล้อมกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาดกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๒ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายบัญญวัต สุขวงกฎ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายรพีภัทร เกตุแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายเรืองเดช บัวสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายพีรพล พลครบุรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนทะเล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายศรายุธ สืบกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กชายศราวุฒ รำกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๗

นางสาวขนิษฐา หาวกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๘

นางสาวนิตตยา เกิดโมลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงศิรประภา แพ่งฉิมพลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงราตรี ชาสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงรุ้งนภา อ้อนกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

อมกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงพกาวรรณ แววกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงนฤมล เลือดกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงวิยะดา หาดกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงชนิดา ชัชวาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ เรืองกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงลลิตา กาจจังหรีด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงวธูสิริ จงเทพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงกรรณิกา เสยกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงมันทนา มิชำนาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงกนิษฐา อูมกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงทักษพร ปสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงศศิภา กูบกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงนภัสสร ยินดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงทัศนีย์ โฮมกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงพิยะดา ปลังกระโทก

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงกชพรรณ เรืองกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอริศา ถ่องตะคุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา อนันต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงอรอุมา สนโต
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา เรียบกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงมณฑิตา สัมมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงเกวลิน วิชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงมาติกา บุญชูดำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงมุกดา ยามกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงจรัสศร ชืนนอก

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงนำฟา รังกระโทก

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงบัวเพชรัช โขนกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงพรชนก กลังกระโทก

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงเกศมณี โสปกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงวริศรา ย่อยฉิมพลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๓

นายชุติพงษ์ ตาชูชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๔

นายสรายุทธ ทองคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๕

นายมินทดา อินทรมาตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๖

นายธนากร ไตรรงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๗

นายจักรกฤษณ์ วังกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๘

นายกานต์ ทิศกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๕๙

นายภัทรเดช ประทุมไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๐

นายเกียรติศักดิ

์

ปนสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กชายธนพล ยางนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายวัชรพงษ์ งามแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายวุฒิชัย กระสิประกอบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กชายเชรรัตน์ โพธิทอง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายกนกพล ห่วงญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายกษิดิศ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กชายธนากร โพธิเงิน

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวจันทกานต์ ทาพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาวสโรชา ขำอาจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๐

นางสาวรสริน อุ่นใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๑

นางสาวสิริยาภรณ์ ออมสิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวสุมิตตา ข่อสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๓

นางสาววรรณวิษา แจ่มมงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๔

นางสาววัลภา สุขหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๕

นางสาววรรณดี ดอกสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๖

นางสาววันวิภา บุพผา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๗

นางสาวสุกัญญา เรืองมะเริง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๘

นางสาวบุหรัน เกิดโมลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงปาหนัน ศรีจันทึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ดุจจะดาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงสุภนิดา ก่อแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงสุนิสา เก็บกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เพ็ชร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงธนธรณ์ โสภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผุยกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ โจมรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงณัฐพร สุระคนธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์เพ็ชร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชุ่มครบุรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายวรายุทธ จันทร์พยับ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กชายวงศกร ฉิงสำโรง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายพีรวัตถ์ สวัสดิวิราโชค

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มิชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กชายวนันต์ชัย แซ่ฉัว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนภูมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายธีร์ธวัช พร่องครบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ก้อนครบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมอกกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กชายณัฐชนน โอกกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ แปะกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กชายณัฐภูมิ ยืนกระโทก

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงณชากร ริดจะโปะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงยลลัดดา ผันสำโรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงวรินทร์ ใหญ่กระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงธนพร กลินวิชัย

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงปฐมรัตน์ ชุ่มเมืองปก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงฐิติมา มะลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงเอมมิกา พรหมโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงสมฤทัย เวชยันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงภคพร ผิวแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงพิมญาดา พละการ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ อังศนิตย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงปุญญิศา พึงเพ็ง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงชโลธร เวียนกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงพริมรตา ปนเอียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๖

นายเชษฐชาย วรรณประพันธ์
๑๕/๖/๒๕๑๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๗

นายภาคภูมิ พันธ์สำโรง ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๘

นายณัฐภัทร ยกครบุรี
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๑๙

นายวทัญุ เฮมกระโทก
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๐

นายกิจณรงค์ งาสำโรง
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๑

นายอภิสิทธิ

์

อุ้ยกระโทก
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๒

นายณัฐพล หุ่มกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๓

นายธีรศักดิ

์

ทุมครบุรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๔

นายพิทยา พัลวัล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๕

นายธราดล ฟองทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๖

นายวีรัตน์ คงกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๗

นายสมสิน กุสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๘

นายอดิศร ทุมครบุรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๒๙

นายเอกดนัย เสริมกระโทก
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๐

นายพงศกร ชิดกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๑

นายจิราวุฒิ ถำขุนทด
๐๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๒

นายเจษฎา หมอกครบุรี
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๓

นายธนวิชญ์ ลาภกระโทก
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๔

นายไกรวิชญ์ สวรา
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๕

นายเทพประทาน กาญจนขุนดี
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๖

นายธนวัฒน์ รามมานี
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๗

นางสาวณัฐพร นารีรักษ์ ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๘

นางสาวพรรณภษา ขอฟุงกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๓๙

นางสาวโสรญา พละโชติ
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๐

นางสาวนภัสรา ลอยครบุรี
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๑

นางสาวดวงพร กุฏสำโรง
๐๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๒

นางสาวสุวดี หว่าจังหรีด
๐๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๓

นางสาวมุกรวี ไข่กระโทก
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๔

นางสาวอภิญญา เชือบกระโทก
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๕

นางสาวชลธิชา บัวเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๖

นางสาววิยะดา ไข่สำโรง ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๗

นางสาวกนกวรรณ ญาติกระโทก
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๘

นางสาวกฤษณา เดชพร
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๔๙

นางสาวอริสา ดอนเทพพล
๐๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๐

นางสาวปนมนัส เผด็จตะคุ
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๑

นางสาวกัลยกร อัมพร
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๒

นางสาวกฤติญาภรณ์ อิมปสตา
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๓

นางสาวฑิตฐิตา ยีจอหอ

่

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๔

นางสาวทิวาพร แซดกระโทก
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๕

นางสาวพิมพ์วิมล อะโนศรี ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๖

นางสาวศศิวรรณ นามเกษม
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๗

นางสาวเจนจิรา รัตนธรินทร์
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๘

นางสาววิภาพร วงษ์เขียด
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๕๙

นางสาวพัขรินทร์ ชันกระโทก
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๐

นางสาวเนตรนภา ศิริหาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๑

นายอนทัต จันทร์โส
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายสรินทร์ เล็กกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายจตุรวิทย์ มาตรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายวรวุฒิ เงาศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๕

นางสาวอัจจิมา บุญตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงปพิชญา วชิรมโนสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงพณิชา สังข์อร่าม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา น้อยเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงวิภาวี พึงกิง

่ ่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงพัลลภา ศรีอ่อนหล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายกันต์กมล ศรีสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายพงศกร สโมสร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายเอกภพ แว่นรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายมงคล กะวะนิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงจินตหรา บุญชำนาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงโสภาพร ทรัพย์เขต
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา จักรพัฒน์แก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดบัว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงศศิฉาย ประเสริฐกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กชายตรีรัตน์ เทียมจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายสุขประกิจ สุขประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงเรวดี พูลบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงณัฐญา สร้อยอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงปรียานุช นุชิตภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ สุนทรนนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายธนา แนมสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๗

นายสุทัศน์ บุญศรีประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายราชวิทย์ บุตรธิเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงกาญจนา ยอดเถือน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายธนภูมิ หิรัญญามาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงพิยดา สกุลเตียว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา คำชู
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงนัฐส์ชยา ต่ายทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายสหศวรรษ แย้มโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มุ่งฝอยกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงกันทิมา ทรงงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายธนกร ไตรบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายบุญทวี ทรัพย์มาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทรัพย์มาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงพรยมล พรมพิลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ทักหมู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญปก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายภูวดล ไทยพวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายศิลา ศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงพชรวรรณ ภิรมย์คล้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงอังคณา กันคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายอภิรัตน์ จีนกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายณัฐพล ประสิทธิพงศ์

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงอักษร ศรีหะไกร
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายกิตติพิชญ์ ทิพชัชวาลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายพชรกร ทุติสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายณิชากร ใจเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายทัพชัย ผลมาตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายธรรมนูญ ดอกกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร ผ่องเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายพงษ์ศิรัตน์ แขกสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายภานุพงษ์ แดงสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เรืองแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายรัชตะ เพียเพ็ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กชายวีระเทพ คล้ายกรุต
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กชายอรรถพล ปองทองหลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีโสภา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายอนุชิด จันดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายธนกฤต บุญมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ พานเงิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงกันยา วรรณริกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงชริตา วีณะคุปต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงพีระดา ชัยมาคำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงอรกานต์ วงษ์จักษุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เก่าจอหอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงชนิสรา วงษทวีพานิช
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงชนม์ชนก สาสนกุลวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงรุจิราพร หนองขอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงชนันธิดา มิตรวงษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายฤทธินนท์ พิมพ์ภิภักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปานเมฆ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายกฤตภาส พอปานกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กชายจตุรภัทร หนูประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายฉัตรโชค กาญจนศิลป
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงปนัสดา วันอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายภัทรชัย ศรียันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายอัจฉริยะ ศรีมณี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฤกษ์สุนทรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงสรินยา เกศดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายอดิเทพ แอ่งเนียม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กชายจิรายุทธ รักอารีย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงพรพรรณ สินปรุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายภูริภัทร ทรัพย์ด่านจาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงสุรีย์พร จันทศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิมจันทึก

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายนรงฤทธิ

์

เกษนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายพีรพล แดงจันทึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เข็มคง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

หาที
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายกิตติพร พงศ์เกตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สมคะเณย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงชนัฎฎา แก้วเก่ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วเก่ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงเมศินี เฉือยกลาง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงวันฤดี ไกรสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงอัญชลี พงศ์เกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงอินธิรา ทะสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงมลฤดี ดาซุย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงดวงฤทัย ศรีวิชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงศศิธร พงศ์เกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายธินกร มะโนรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายกฤษณ พามา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายวรากร หนองขอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงวันนิษา แก้วระหัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงอรีญา มณีรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายวิทวัส โทนขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ยนพิมาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงนฤมล ปนเพ็ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา กรวดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พยัคฆเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายนราวิชญ์ โพธิทอง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กชายภูริภัทร ทองสุมาตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายพีระพล สาคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายนิโรจน์ เนียมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายนิธิกานต์ พุทธรักษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กชายกนกพล สมสายผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายศรชัย คัดนาหงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายดนัย แยบดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงอรยา อุ่นใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายกิติชัย อำภารส
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงอัญชิสา วิโรจน์ศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ เกิดอ่วม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร เค้าแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงสุภัสสรา เค้าแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร ชูประทุม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายพงศ์พกร คำผาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายศุภโชค ปวงศิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อะทาโส
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายศิริชัย ขำสำโรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายอรรถพล วังสัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงนัทนันท์ สังข์ทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน เปนสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงรัตน์ฐิกาล มณีคันธ์วงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงรัตนาวลี รุ่งโรจน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงละอองดาว แก้วชะอุ่ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ก่อจันทึก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงมุทิตา วงศาโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงมีนา โอ่งกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงนันทิยา ศรีนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายลิขิต ฝกบัว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงปทุมพร โพธิทิน

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายสุริยันต์ บุญปญญา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี โรจน์พิบูลย์พันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายสุริยา บุญปญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดโปงกะสัง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงระพีพรรณ มาตย์คำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงธัญชนก พูลรอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงจันทิมา ด่านกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงทิชา พรีพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายอภิรัฐ นวนดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๘

นางสาวนิภา เมืองวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๑๙

นางสาวแพรไหม มะละตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๐

นางสาวปริญญา เกษสำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๑

นางสาวบุญนิธิ ทัศคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๒

นายอิทธิเดช วันทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายธวัชชัย แสนอภัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กชายธีรภัทร พวงแก้วเพนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๑ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายภูริทัต หอมกระแจะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายพิชัย ประดับวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายนฤเบศ อาบโคกสูง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายนนทกร ระยับศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายพันทกร พิรักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา รักไทย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงเกษา แสจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงสมิตา ฟองจันทึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาดโลศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ จาบจันทึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงกชพร เปลืองกลาง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงพรรณิการ์ โฉมหน้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงทิพย์นภา หอขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ หวายสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงพรทิพย์ กลิงจันทึก

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เสริฐสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

เหมยะกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายนัทฐวุฒิ สุทธิจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สายจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงกัณฑิมา เสือแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ ขาวฉอ้อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ขิขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงชิษณุชา โคตรโสภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงปราณปรียา โชติวิวัฒน์กิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงปริยาภรณ์ สมนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงปณทิตา เมฆหมอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงพิยดา จูมแพง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงพัชญ์นันทร์ ภักดีธนันท์ธร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงภัทรชลิตา ขอเผือกลาง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงวรรณวิษา กลอ่มจอหอ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ นันกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงศราสินี ปราณีตพลกรัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สังสัญชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา ยันชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงสุนารี คร้ามวัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงอนุธิดา จูมแพง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงศยามล แก้วเลิศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงวรันญา เจริญชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงอติมา พรหมนัด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุขมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายอรรถพร ดอนนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ใบโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ สายเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายปยะฉัตร สมบัติเจริญรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงนันทิพร อยู่เจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงพลอยนภัส ดำดอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ดำดอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงนันทิยา จันทราภิรมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไทยชัยภูมิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วาปโส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงอินทิรา จำปาบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายโชคชัย เคนดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายภูวนัย ปวะพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สารรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงณัฐชา ปุยชัยภูมิ
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงดลนภา เพียรจันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญญะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงนภสร นิลทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงเบญญารัตน์ กุ่มจันทึก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงปภัสรา สามารถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงปาณิศา สบายจิตร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงแสงไทย ประมูลทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๘

นางสาวจุฑารัตน์ นันทสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงสมฤทัย ชาชิด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงนันทนา เรียมแสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ กุ่มจันทึก
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๒

นางสาวกัญญารัตน์ มารัตตะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๓

นางสาวภัคจิราภรณ์ พูนสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๔

นางสาววิชุดา ศาลางาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๓ / ๖๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๕

นางสาวจิราภรณ์ กุ่มจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๖

นางสาวชฎารัตน์ สุพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา ภูละมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ จอมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายจิตรกรณ์ จงกล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงฟาริดา ถือโชค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๑

นางสาวศิริรัตน์ แสนขยัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๒

นางสาวธิดารัตน์ ชัยคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๓

นางสาวจันจิรา ดีชัยรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๔

นางสาวอรณิชา สีคันทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายนัทธพงศ์ จุลรัมภ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงปนัฐดา สีพูน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายหาญ คำใส
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงวลัยพร อุทุม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายดัชกร ดีตะขบ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายอัครพนธ์ หนูปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงเขมิสรา จันทร์กระจ่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ ประทุมวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงปณิตา อบอุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ เนธิบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงจารุภา สายทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงสุพิชยา หลีพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล ดีตะขบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงเปรมปรียา แช่มบัณฑิตย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงอารีญา ภูสำรอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ติงสะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงขิง คำใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายสมพร มันจิตร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเดือ

่

วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายไตรมาตร ขุนเยียมมา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายพีรเดช เทพวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายธีรภัทร เสนากรุง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงอังวรา ปกเคทัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงอมิกา ดิษฐ์แสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ มีสีสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงโสรยา อินวุฒิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงกัลยา เบ็งจันทึก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา ชะรากลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงณัฏฐา เกษร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตาลอง วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ฉบังกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายยุรเดช ไมโพธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงธิดาพร เย่งม่า
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายวรรณ เกตุทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายเกริกเกียรติ ไชยโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองไพศาล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ มิงขวัญ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงปรายฝน อันประนิตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชร คำสุข
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อำอำพร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายทินกฤต พูลศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายภูวนาท สพันอยู่
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กชายภพธรรม คำสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นันท์ตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กชายรุ่งทรัพย์ สมบัติบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงวณิดา สมรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงนันธิดา รักชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๐
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

แก้วระวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงจรัญญา แก้วระวัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงสิริมน การะเกษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ ราชประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงจริยา ธนะวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงสาวินี ท่อนพุดซา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายพีรพัทร บาตรโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายธนากร ฉิมกลางดอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายชัชนนท์ เสาวนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายพีระพงษ์ บัวเทพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ชุบผอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายจ๋อม บุญธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๓

นายอัฑฒ์พงศ์ บริบูรณ์จตุพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์ทะวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงวิระดา หอมกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายศรายุทธ ชาญฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๗

นางสาวนงนุช สามี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรณิภา ท่อนพุดซา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๖๙

นายวงศ์กร จิตรนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ อิมพงษ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๑

นางสาวณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท์
๓/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๒

นางปฐมา ทองสถิตย์
๑๓/๒/๒๕๒๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๓

นางสาวพณิตรา น้อยวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๔

นางสาวเขมวรรญฬ มัดแพร
๔/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายณัฐชัย เผือกฟก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายบดิพัทธ์ สมบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กชายปณิธาร เอียมเจริญ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายพีระพงษ์ มีฤกษใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายภูเบศ กลโคกกรวด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายรพี พวงผลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายวุฒิธิศักดิ

์

แก้วจันดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายเอกรัตน์ มามุ่งนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ บุญหลัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อินทะวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงเบญจพร สิงห์โตศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงศิริกัญญา แพร่งสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา ค้ากลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เอียมงาม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ จันทะรัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายเกล้ากล้า โสวรรณี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายวัชรพงศ์ มีโชคชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายกันตธีร์ มีเทียง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

นามวงษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงสริสา กันดุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงนิตยา ผิวคำสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงศิระดา ทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงปรางแก้ว ท้าวดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงดาปนีย์ ดินขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายธนกฤต จันทร์สกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๐

นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
๕/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๑

นางสาวประนอม คูคานนอก ๓/๗/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๒

นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ ๓/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๓

นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์
๑๖/๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๔

นางสาวเรณู ชัยยะ
๒๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายอัมรินทร์ อินทรสุด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงศิริพร ศรีพิกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงทิพย์ญาดา แดงโสภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงทิพญดา ยูรชาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายทินภัทร รัตนรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายประกาศิต ช่วยจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดโปงวัวแดง  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายนฤภัทร ยาสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงสฎิฎา รูปเหมาะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงมาริษา แสงลำพูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายอนณ ปนอำพล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายฉัตรมงคล ลันหมืนไวย์

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายธราดล วิสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายมุนินทร์ อาจขำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงนัดดารัตน์ กระทู้นันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ยอดมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายชินกฤต ศรีธงชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ศรีสุรินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงศศิธร จอมทะรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กชายชัยณรงค์ จิอู๋
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสีสด วัดวังสีสด  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายใหม่ นายมอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงพิมพา นายเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายเด่น เทพาขันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงชนันทร พันแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไพเราะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีนวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงอาทิตยา สุดใจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงมานิตา สายยันณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงรุ้งเงิน ศรีจิว

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงอลิสา ผันกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายสุรดิษ แก้วเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายธนากร บุตรโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงพิม ยอดลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ นัยวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงนฤมล คำจันวงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กชายภูวรินทร์ ขุนฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายปราโมทย์ สว่างชม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายกิตติชนม์ โพทะโสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายมนัญชัย พรมจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา วัดวาป
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงวันวิสา ปาโส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ แสงเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายจีรายุ ปราณีตพลกรัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายกรณ์ ตาแปง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงเมือง ลุงแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงศุภวรรณ ศรีหราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงฐิติมา อ่อนน้อม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงแปง นามคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายแก้ว นายสาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กชายภัทร วินัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายฟล์ม รอดรัตซา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงจาวรี สุกกินดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ยารัม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงวริศรา รุ่งโรจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงจินตนา ชาญนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายธวัชชัย ริดจะโปะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายพีรสิทธิ

์

สุขมาลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ วาหนักแน่น
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ กันกลาง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงสุฑามาศ ซุยรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงสุนันทา ไกรโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงโสรยา สมจิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงอริษา บริสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายสันติชัย พุฒจำป
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายธนโชค หวังกุลกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงวรรณิกา พลอยขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายภูริทัด ส่งเสริม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงณัฐมล พรมจันทึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงวรรดา มันจิตร

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายเรืองสิทธิ

์

รักการ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ เอ็นดอนประดู่
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายรพีภัทร ปานะดิษฐ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงกุ้งนาง ใบสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สังข์กลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงภัทราวดี ประคองเก็บ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงสุพิชชา หิตายะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กชายธนากรณ์ วงศ์อามาตย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงอธิชา คืมสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กชายชนะวรรณ โตวิจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายประกาย ผิวอ่อนดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กชายภากร ดีอุดมจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายอัธยา หมวกพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงมณีเนตร ศรีนวลจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงเขมิกา ประเสริฐศิรภัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงนฤมล มลทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายอภินันท์ ภู่พารา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายศุภโชค ชมชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงสรารัตน์ ขันวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงปานฉาย สุวรรณดวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายปรวิทย์ เสียวกำปง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงนันธิดา จันทร์เลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงเนาวรัตน์ เกิดนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ดอกทุเรียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรพิบูลลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงปรีชญา ทองระหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายยงยุทธ แสนแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กชายมนัสถวุธ บุกสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา เจริญกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงวาสนา อินทสอน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หงษ์จันทึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงนันทนา หวังคู่กลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายนนท์ทชัย เปยมสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อยู่ศิลย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงชลธิชา อรรถกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายธีรติ หลิวเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย เฟองวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงเปรมฤดี ประสพสินธุ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์กรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงธนพร ช่างบุ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงภัณฑิรา เกิดสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายภูวเดช ภู่ริศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงพรชิตา ทนขุนทด
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กชายทศพล คงบุญมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงอุษา ราชสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายสุธิโชค ส่องแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายโกรา หม่องเด
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ อรรถกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายภัทรภณ ชีพอุบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงบุญญาภา สีเหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ชมภูวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายธันวา รัตนสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ สีเสวิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงอรดาวรรณ เทพนอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงศิลปสุภา เปยสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายอนพัทธ์ คำพลกรัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กชายวิศววิทย์ คมสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายจักรินทร์ ดอกเทียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายนิพพิชฌน์ อินชนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายทักษิณ สนแสบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายพสธร ดาศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายคมสันต์ จามกิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายธนธรณ์ เดชทนาธร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ กิจวิชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายชนพัฒน์ จันทมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงภควรรณ เดือไธสง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงวารีรัตน์ แซ่เตีย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ศศิ เรืองรวีวัชร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ ภมรฉำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงพชรศร ลาภรังสิรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงปยะชาติ ทวีคูณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายณัฏฐ์ กิจสัมฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายภารุจ ดีอุดมจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายเล็กซิงตัน
ไชยศักดา  กาลาน ๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงธรรพร สุขสอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงภิญญดา ปริญทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายนนทกร ฤทธิบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายอินทัช อินธิแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายคิมหันต์ สังคีตภิรมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงรินรดา จันพรมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงรุจิรดา ฐิติกรโชตินิมิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีพิพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงนวรัตน์ บังเงิน

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายกันตภณ ภิรมยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๕๙
เด็กหญิงนทรรศวรรณ

อ้นคง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงณัชชา มนเทียรอาจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงโภคิยา พาขุนทด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กชายพิสิตฐ สุรพี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กชายภควิทย์ เขตร์จัตุรัส
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงวิภาดา แมบจันทึก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายธนาพล เกิดปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายเพชรไพฑูรย์ สุวรรณศร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา ศิริพันธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ประเสริฐสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายสหธัษ ปรึกษาพรมราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงวินิชญาพร อยู่คง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงอุมาพร นิลล้อม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงณัฐรียา ขุนสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงอชิรญา แสสนธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงชนิสรา ขาวชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๑ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วประดับ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หรัญรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์อร่าม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงภิริษา ดับสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีม่วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายอรรฆพล วงษ์ทองดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายพงศรัณย์ เกิดมนตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายศิวะกรณ์ ชัยพฤกษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายประชา สภาพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายรัชพล โอภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายณัฐนนท์ สินธุโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายชินกฤต ดวงจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายปวีณ์กร นวรัตนากร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ วงษ์รักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงนภสร วงษ์สุภาพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงชญานิศ เพศประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โรจนบุรานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงสุลีษา แย้มโพธิกลาง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงอภิญญา ตรีศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงศรุตา หนูหน่าย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชุ่มสินส่ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงจุไรพร สบายเขต

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายอชิรปญญา พลับจุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายวิทวัส ศรีสถลมารค
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายนพวิชญ์ หลีกชัว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายพชรพล บุญญาคม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงพรณิภา บุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงระพีพรรณ เล้งวิลาศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ธานี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงเปรมฤดี เพ็งโอภาส
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงเกศทิพย์ เนียดกระโทก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายปรวัฒน์ เครือวัลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายธีรธาดา ยอดยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงสุทามาศ จอนสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงแพรวา ปาลพันธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายอังสกานต์ ช่วยงาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กชายสารสิน เจริญศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กชายจิรกร สังข์รักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พุ่มห่าน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กชายกฤษณะ โพธินอก

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เ ฉกแสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงปภาวิชญ์ ศรีลาเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายธนโชติ นาคสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายฉัตรมงคล พยัฆษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายนราวิชญ์ แก้วหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายประกาศิต ปอมกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงสุนิสา เกิดสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตร์ กุรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สารบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงศศิธร ดุพันดุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ไทรโยคกิตติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี โก่งศร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายพีระพงษ์ ไทยด้วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กชายธีระวงศ์ พรมกวย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายศรราม ปาทาน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๑

นางสาวมีนา ปาทาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงณัฐชา ยอดแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงณริษา หงษ์จันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ยินดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศิริโสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วดนตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงวารุณี โมงขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายนพรุจ เรือนใจหลัก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายปภังกร เสือคำรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กชายสุพจน์ คำมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แว่นไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายอานัส เกษสำโรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายประกฤษฎิ

์

โชคลาภ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงอารยา แซมตะขบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายสราวุธ กาเรียน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายนันทวุฒ อุ่นบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย ธานี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงอัณชิษฐา มานะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตัวสูงเนิน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กชายสุรพจน์ แขนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายอัครพนธ์ อยู่เจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงแพรวพลอย ไทยทองหลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงอมิตา ไชยบัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงอัจฉราพร หัดโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายอัษฏาวุฒิ ฤทธิชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงอุษา หมันกลาง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงอรจิรา หนูรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงพรศิตา งวดชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงธนัชญา ศรีภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงสุกัญญา โสจันทึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายพงศธร ไลนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายชาญญภัทร สำเภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

มันกลาง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายวรรณเดโช ผิวผ่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา ไวมาลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงปายฟา วิถีเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายมานพ สุขประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงนัญนี พลีบัตร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายอนันต์ชัย ด้วงตะกัว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงเจมี

่

กาวิละ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายชินดนัย เพิมเขตรกรรม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายอาทิตย์ โขงรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายเสกสรรค์ อุณหะกะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงไพรินทร์ ชบำเหน็ด
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงประภาพร แสงงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายพงศกร กาวนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายธีระยุทธ ดอกรักกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงนภัสศิริ ศรีสุระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงเกสรา ควรแย้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กชายนันธวุฒิ โม่กลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงศศิประภา ไหมเตียกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงเพ็ญประภา พวงลัดดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายอนุชา ทองใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงเกศริน สิทธิประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงศศินิภา สุขวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ เคนจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จิตเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายสหชัย มุนมินท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงปธมา มูลผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายปพนธ์ แซมตะขบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กชายยศกร เณรชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายศุภกร เณรชู
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายพงษ์ศิริ เกิดเรียน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายภูมิทเนตร แพโคกสูง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กชายศุภวิชญ์ โชติสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายกฤตพรต กำวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงชณิศา จันทร์ชมภู
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชัยอามาตย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงษมาวรรณ เผ็ดกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงนฤมล ศรีทับทิม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงมาลีอา ห่อศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายธนวินท์ พลจันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ พงธ์สาาหร่าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายพลวัต ปราบพล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงชลลดา สามิภักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายธนากร ต้องเกิด
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โสมะมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงนิศาชล นิลสนธิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายศุภวัชร์ ทองสุวรรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายพีรภัทร งามเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายปติฏิยากร ระพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงกัลญา คลุมกลางดอน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงธนัชชา สายชุมดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงณิชา บุญจันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายภูผา พงค์จันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงสุทธนี ศรีใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายวิศรุต มะเขือเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กชายปติชา ฤกษ์ธานี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงรพีพรรณ เบ็งจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายศรีวิชา ม่วงบ้านยาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายชัยมงคล เสาวดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงปยธิดา สุขะวัตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงนริศรา หมืนจิตร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงชมพูนุช ทิสายุกตะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงอนุธิดา คงครองสมัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงกรรณณิการ์ โนนโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงวรัญญา มิงบ้านเช่า

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายนิธิพันธุ์ หริมสืบ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงกชนันท์ อามาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายชนายุตม์ มานะกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา หมู่พยัคฆ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงกาญจนา กลินหอม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงดลนภา พูลใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกยบัวใหญ่
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี บุญมีมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ คำลับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ เสือสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงชลลดา จันทร์จันทึก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงณิชากร จันทร์จันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงสลิลธรณ์ ต๊ะตุ้ย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายธีร์จุฑา บุญทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายปุณณภัทร เดชหนองยาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงจีราพร อนันตวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงภัทชนินธ์ ชาญนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงศุภธชาวดี พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา งามสอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ของโคกกรวด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงภาสินี จัตตุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงณัฐนารีย์ ผ่องภักตร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงอรอุมา ศิริพัฒน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายตะวัน บุญชู
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงสุชาดา สุมูลเวช
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายสุรคุปร์ วิชาชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กชายไพศาล บุญหลัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุลแจ้ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ ไว้สันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พระวิเศษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงศิรินุช เครือสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงจิรชยา สมังเชือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงทิพปภา ลีบุญญะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ จินดามณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายฐิติพงศ์ พงศ์เพชรอมร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายภูบดินทร์ ปลืมจิตต์

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอารดา ลัทธิสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงอรปรียา มหาดไทย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา สมมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๖๙

64เทวราช เค้าโนนกอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายอนันต์ คำเหมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงณริสสา แดงจันทึก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปนแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายอิทธิกร สอนสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงขัตติยาธร ชนบท
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กชายอภิชาญ ประเชิญเชือ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงวิภาดา ชัยศิรินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กชายปรวัฒน์ เกือกแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๘

6มยุรฉัตร สือวงษ์ประยูร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงสรานนท์ แสงเปล่งปลัง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กชายชินวัตร โอนสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กชายศรัญู เกยพุทรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงพิชาภา ทิพย์เทียมรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงศุภนันท์ ลัดดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงธนัญญา ลัดดางาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงขวัญมาดา เดชดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงสรัญญา ถินสุวรรณ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงอำมราพร เขือนโคกสูง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงพัชรัตน์ บุญเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายธนกฤต จุฑาวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงสมัชญา มาตรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายธวัชชัย กรงรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายปณณทัศน์ ดีรักชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายชวกร สายเสนาะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงโสภา ศรีวิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายภควุฒิ ทองสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงม่อนแก้ว โพธิสุนทร

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงโยษิตา ขวัญธรรมชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงธีรดา เจ๊กจันทึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงนัชชา ยงกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา มีเพชร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กอหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายโทมีนิจ แซงเคอร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงชาลิสา บุญมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายนันทกรณ์ พันธ์ไม้สี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๕ เด็กหญิงธิดากัญญารัตน์

คำสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงธัญพิมล มานะสมบัติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงธัญสรณ์ ยิงสวัสดิ

่ ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายศิวะ แสวงชอบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายธีรภัทร เกษร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงอลิชา ศิริกันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ฉวยกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายทีปกร ยิมละมูล

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงประภัสรา ราศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา ยางราชย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายกรพัฒน์ ทุมตะคุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๖

นายขจรศักดิ

์

ดำละกอ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงศศินา มะรุม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายพงศธร การเร็ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงธัญชนก ลาภพยัคฆ์หาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายพีรพล พันสุมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายวลงกรณ์ โนชัยต๊ะศร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงศศินา สร้อยทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มจันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงชลดา พิรักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงธัญชนก เลือดขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ประดับแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี ซ้อนขำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงประภาสิริ นันทะสาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายณัฐดนัย น้อยเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายศุภเษก สมพะเนาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงปยวรรณ แก้วเหลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายเหนือตะวัน เกตุกลางดอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงบุณยานุช ล่องลม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงปรียา ศรีเลิศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายวาธิตพันธ์ สุพรรณเภสัช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงนัทชา กลิงกล้า

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรกษัตริย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๘ เด็กหญิงปราณปรินท์ญา

จันทะผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดอกรังกูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงสุรัตติการณ์ กลำสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงนันทิชา ฟงสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุภานิชย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงลักษ์ณา ช่างโคกสูง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายพีรภัทร ยุทธสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กชายชรินทร์ ไกรทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ อาภรณ์ศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายชัชวาลย์ อุษานาภาเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายภูพินันท์ ดาวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายธราเทพ พุ่มหมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงภาวินี คลองบุญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ สร้อยเสนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายอิทธิพล วังทองไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงณัฐนริน ศรีแจ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงจิรัชยา พานสงัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา จิตต์จำนง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายพีระภัทร์ สินมาตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงธันยนันท์ กุลพัฒนภิรมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กชายวรายุส วาดโคกสูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงวรรณิดา ลาภจิตต์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายอานนท์ ยิมโกทับ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายจักรพรรณดิ

์

ไถสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ชาติพุทธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงทิพญาดา เม่ากลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงวรรณนุชรวี พระพายสำโรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ เจิมศิริวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงสุธิชา รอดเมตตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงสุณิษา สุรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงแคทรียา เจริญเนตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงโชษิฏา ชอบสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงสุภาพร นาคไทย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงศศิธร แย้มพราย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ หาญสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ยิมจันทึก

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ส่องแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๖

นางสาวสุพัตรา กิตติรัตนสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กชายคมกฤษ ท่าแดง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงนำฝน บำรุงตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๗๙
เด็กหญิงประดับเพชร

สุวรรณโคตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงกิตติกา แสนสันพันธ์นพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๑

นายวันเฉลิม ชะโลมกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายศุภกร เจียรรัตน์จิตต์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงธัญญาพร ช่วงสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงสิริภัทร เกิดอรุณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงสิรินรัตณ์ คุณารักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา ขอนวนกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ธารหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กชายปวริศ พันธ์ช่อทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงปาจรีย์ ขัติทะจักร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงปภัสรา ภาวะนิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงอรัญญา ขอยิมกลาง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงอภิสรา ชายโอฬาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กชายปยพัทธ์ วัฒนสาครศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงเบญญา สินว์สุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กชายคณพัฒน์ สุรเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายจิรยุทธ ด่านกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ พลรัตนศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

สวัสดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงรันวรินทร์ คิรินทร์จิรเดช
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงนาขวัญ เกตุแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงจิดาภา สมยาเย็น
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายสุภคม เทียวจันทึก

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายธนกร เกตุโชติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงอิสริยา ปรกแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปจฉานุกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงนภสร วาริชอลังการ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงฐิตยา มงคลแพทย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงณชนก ประชากิจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงวริศรา ศรีแตง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายศิริวัฒน์ อุดมศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายปวิช พุ่มมาลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงวรรณพร ชาญสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงณัฐชยา สุขสุวรรณไพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงปญจภา ไพราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี สุนทรกุมาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กชายธีรภัทร ดวงอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กชายภูวเนศวร์ ศาสตร์สิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ พรมจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา เสาเวียง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กชายวีรภัทร์ เจียมบุรเศรษฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงทัชชกร จันทร์โสดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายวรมันต์ เนืองบุญมา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายพีรพล ยอดสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงวริศรา เครือศิริ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กชายพงศกร สุริยัพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ประสพทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายธีรภัทร จันทร์สำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายปรีดา จันทเสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายพัชรพล คำมะนาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายอนุภัทร นาชิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายศักดิโชติ หวังดุลยกิติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายกลางชล เทพทัศน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายธนกร อำลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายสรรเสริญ นราเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายจิรโชค ทองดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายพริษฐ์ บัณฑิตภักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายวรภัทร บุตรแสนคม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีวารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ มูลเขียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงรินลดา อู๊ดเอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายชลกร ธัญจิตปยานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายธนโชค ชัชวารี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงนวรัตน์ อติพงศ์ชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายปฏิภาณ เพ็ญเขตรวิทย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงกิตติยาภา โทนชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายธนกฤต ชืนอารมณ์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงพิชญา รักษาชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วแหวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงชญาณี ลอยลิว

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายพัชรพล ขำโชติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายธีรภัทร ปราณีตพลกรัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ศรีคำน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประทานทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กชายชนาธิป ยังกลาง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวีรยา พรเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายจักรพรรดิ วงศ์สนิท
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

ปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

สวนบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงภัคจีรา ศรีภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงชลลดา มีกำปง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงอภิณพงศ์ หงษ์เงินแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงจิรฉัตร อุ่นเหมือน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ พรหมพันธุ์ใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายภควัต บุญรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายกองพัน สุขเกียรติภัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๖
เด็กหญิงพิมรพีพรรณ เทียมกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายจิรพนธ์ ขำปู
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงนิตยา เชิดพุทรา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงกัญญา มุ่งจอมกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงวรกานต์ มานอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายปริญญา ศิรประภาพูน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายก่อเกียรติ ปะวันนัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายกุลพงษ์ วีระโห
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายฐานพัฒน์
ปญญาวัฒธนากุล ๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วาปทะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายวศิน พุดสระน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กชายบรรยงค์ พุดสระน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กชายฉัตรฏรินทร์ ถำสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ โหมดแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายก้องกิดากร รักษาแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทอนสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงณิชาภัทร พลจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงกัลยากร สาสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงจาสมิน มึลเลอร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์ ลิมมัง

้ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงอริญชยา รามกำแหง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงณิชากร จารุรัตน์มงคล
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายธีรพันธุ์ เหลืองกิตติก้อง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายภัทรพล วาปทำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๐

นายพายุ สรรพอาษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายตะวัน น้อยนาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

วาปทะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายทักษิณ เบ้าคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๔

นายเปรมมนัส พันโยดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๓ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงสุมาลี พะนาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๖

นางสาวปริยากร วุฒานุสร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๗

นายภัทรภณ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๘

นายศักรินทร์ นันธิโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๐๙๙

นายปยวัฒน์ แก้วสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๐

นายธนวินท์ มานะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๑

นายรัฐสยาม เตือนจิตต์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๒

นายเกรียงไกร ทุ่งไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๓

นายธนวัฒน์ วาปทะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๔

นางสาวเกตุนภา แสนประเสริฐ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๕

นายพงศกร ประสาทแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๖

นายสุวิจักขณ์ มุมบ้านเซ่า
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๗

นายปณณวิชญ์ ลอยไสว
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๘

นายภูวเนตร ชมพูพาน
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๐๙

นายพันธกานต์ ไพโรจน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๐

นางสาวกันต์กวี แซ่ล้อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๑

นางสาววิลาวัณย์ เฟองเดช
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๒

นางสาวพรพรรณ เจริญสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๓

นางสาวดวงหทัย ภราดรบัญชา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๔

นายธรรมนูญ สุขสุเมฆ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๕

นายอรรถพล แวะสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๖

นางสาวธีรญา ทาจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๗

นางสาวรุจิรดา อินโคกสูง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๘

นางสาวอารียาภรณ์ เส็งดอนไพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๑๙

นายคีตกวี สามารถ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา นักบรรเลง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงปรางนวล สลับศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงธนัชพร สละกิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายธนกฤต สว่างอัมพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงวีร์สุดา รุ่งวิริยะวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายอภินันท์ กิงโคกกรวด

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรณษา เกิดจันทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงนภัส เสาร์คำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายธนวุฒิ ทองกร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายนนทกร ติงตัว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงปาลิตา สวยกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงรมิดา ลาภทวี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ผงจันทึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงธารวิมล เพียซ้าย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงสุชาดา กรรโณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงวิภาดา คงเพียรธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายนพพร เล้ารุ่งเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายปวริศร์ กลมเปลือย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เล่าสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงฌิชาฏา คำสมัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงพรรณฑิตา เกษตรกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กชายสัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายก้องภพ พังขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงณิชกุล ศรีวิเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายคริสมาสต์ รวยกระบือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ เกิดด้วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ พุ่มเพ็ชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายภคพล ศรีพิมาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงชลธิชา แซ่ลิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายพสิษฐ์ ชมภู
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กชายพีรพงษ์ แซ่บุ้น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แท่นประยุทธ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายสมภพ แสงสว่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายวรพงศ์ เกิดหลำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงสุภัค เจริญกิจจา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงณภัทร คำผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ภักตรวิลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงนพวรรณ จงขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประสงค์ทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงกัญยาวีร์ งอนกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงธิดาดาว ขานจันทึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายธนภทร ปราการ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายศรายุทธ ผาคีรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายนวรัชกร ชวาลเรืองเดช
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายนภัสชัย เชียวชาญ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายภควัตร ไตรอินทรีย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็ดนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายปุรเชษฐ์ เงินพูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายเนติวิทย์ แสงสาคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงภัคจิรา นาคยันยงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายชยพล จำปา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายธนากร ธนูศร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กชายวิทยา พานุช
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงมลทกานต์ วงษ์คำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายปรเมษฐ แข็งขัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กชายศักดิติยา

์

ทองคลี

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายเวสารัช สร้อยสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายปฏิพล เสือปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายสุรบดินทร์ หนูน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายพุทธพงศ์ เพ่งพินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงอรปรียา อิมจันทึก

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ ้เริงจันทึก
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายเอกราช เรียสูงเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายวิทยา ภูมิไถล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เพ็งขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ตาดทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กชายปารเมศร์ ศรีภูมิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายธนทัต ผาดำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงอินทิรา บำรุงสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงกมลวรรณ พรหมจอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๑

นางสาวจุฑาทิพย์ สอนทองคำ
๔/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๒

นางสาวเจนจิรา หิรัญนวกุล
๓๑/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๓

นางสาวนันทิกานต์ เอียมจำรัส

่

๓/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๔

นางสาวศิริลักษณ์ สุดแสง
๑๖/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๕

นางสาวสิริมา ครัวกลาง ๑/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๖

นางสาวสุพรรณษา เชียงโคกกรวด
๘/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๗

นางสาวหงส์เหม ธีระวานิชย์
๒๒/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๘

นางสาวอินทิรา ปนันตา
๙/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๑๙๙

นางสาวอิศรินทร์ สบายสูงเนิน
๒๕/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๐

นางสาวจันทร์ฉาย การะเกษ
๓๐/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๑

นางสาวชลธิชา แก้วผลึก
๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๒

นายจิรายุ โคตรภักดี
๒๕/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๓

นางสาวกนกวรรณ เหมราช
๒๗/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๔

นางสาวชลิญญา โทอ่อนศรี
๑๒/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๕

นางสาวทิพยาภรณ์ พงษ์เขตรกรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๖

นางสาวธิดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๗

นางสาวพัชรินทร์ บุญมัน

่

๒๔/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๘

นางสาวเพ็ญนภา บัวหา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๐๙

นางสาวสุชาดา โลมจะบก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๐

นางสาวอรษา ศรีบุรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๑

นางสาวฐิติมา หอมจันทึก ๔/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๒

นางสาวเบญจภัทรา จินดามณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๓

นางสาวปณณพร อิสินันท์
๒๕/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๔

นางสาวลลิตา ปดตาทะนัง
๑๐/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๕

นางสาวเบญจวรรณ พิศนอก
๒๓/๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๖

นางสาวภัครมัย หวังอาษา ๕/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๗

นายธนภูมิ ภูมิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๘

นางสาวมลทิรา กุดนอก
๑๓/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๑๙

นางสาวรักษิณี ทิพย์รัตนโชติ
๒๙/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๐

นางสาวกัญญาภัทร เบิกบาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๑

นางสาวเจมิกา คะสุวรรณ
๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๒

นางสาวนภัทร สืบวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งวิพาส
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงธนัชชา เขียวทองดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์เดช ธนบูรณ์กรินทร์
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ปนวิเศษ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เชียงภูเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายธนภัทร เขียวขจร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายวีระภาพ ลันหมืนไวย์

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายศุภชัย กลินโคกกรวด

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายเอกมงคล นาสูงชน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสุข
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงพิกุลทอง สาสุก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงเพียงขวัญ นิลจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ กรวดงูเหลือม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงวิภาพร แก้วเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทศวิวัตร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา เขียวพวงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายธนพล ท้องรองกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กชายพัชรพล สุนทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายธนากุล จรัสสุวิมล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กชายสายฟา ตุมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายสิทธินนท์ ภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กชายเอกรินทร์ เรืองผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ รักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงพีรยา แตงอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงภาสินี หอมกระแจะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงรักษิณา กองชัยชนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงวิยะดา หวังอ้อมกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงสิริวรรณ เผินสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงสุปรียา ภู่พลับ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงอินทิรา สืบพ็ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายเอกรัตน์ กัดสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงอัญมณี กัดสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงชุตินันท์ มนกลม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงรุ้งลาวัณ สุดใจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา โชคนุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงอัญญานี ขันตี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายพรหมมินทร์ หวลจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงธิดา ทดกลาง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ลันหมืนไวย์

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงวราพร จุดพิมาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายเดชาวัต ลือกายา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายธนากร ยิงสวัสดิ

่ ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายเกรียงไกร กันกลาง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กชายดิษฐวัฒน์ ทองศร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กชายรุจธร แสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ สืบประสิทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กชายธนากร คำภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ ระพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายพัทธดนย์ พรมจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายพิสิษฐ์ บุญมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่อึง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายรุ่งเรือง พันธุนิบาต
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายศุภโชค บุญเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายอนุพงค์ เหลาเคน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายอภิรัก เทียวจันทึก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายเอกชัย เกิดจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงเนตรนภา สุทำมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ลาอ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงพรรณิภา พันกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงแพรวา เกิดจันทึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงวรรณษา เหยียดกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงสิริขวัญ อิมเกษม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงสุวิมล กาสสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงอภิรดี เทียวจันทึก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ยิมใย

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายอดิเทพ พิพัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๘๙
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

กรึงสำโรง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงภัทราภา อิมจันทึก

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงกุลปริยา ชมชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงพันนิศา โตนิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายนภนต์ คุณพระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงเพชรวราพร ศิริพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายวัฒนชัย คงเกษม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

คงเกษม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงวิมลสิริ อยู่ทองกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายสุทัศน์ เปาวัฒนกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายอนุสรณ์ สวัสดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายอิทธิชัย อินทิเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงพัชราภา มวลสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดอนภูมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เปผักแว่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ มูลสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๕

นางสาวภารดี ศรีศิริ
๑๕/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงชลธิชา พัดจันทึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงนันทริยา สุธงสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงชลิตา สิงห์ทะยาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงวิมลศิริ พาสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงเกวลิน เกตุขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงธนิดา ภูมิเกล้าฉุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายศุภณัฐ ชังไทย

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายชลากร เขียวแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงกาญรดา ดีจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงบุญย์สุดา พรมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกตุแย้ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงนันธิชา เกียวสันเทียะ

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

ใซ้จันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงสุภาพร ไทยเดิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายธนา แจ่มจำรัส
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๑
เด็กหญิงณัฎชนานันท์

เอียมสอาด

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายเดโชคชัย ทะเลิงรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงปาริตา วาดโคกสูง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงศิริวิมล ผอสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายทินณกร โบกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายอนัฐ เขือนแก้ว

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายวิทวัส แก้วมูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายธัญวรัตน์ คุณนาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงศศิภา เชิดสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายธนภัทร ใยบัว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงปรียากมล บุญจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายรัฐภุมิ เทียงอยู่

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงมาริษา ดอกรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา สือกลาง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงศิริภัทร ก่วงกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายสุริยา ทวะรุ่งเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เปาจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงเขมิกา ใช้จันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๓๙
เด็กชายเสริมศิริวิวัฒน์

สอนโกษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายนาวิน หาญสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายปรัชญ์ ไพเราะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายสิงหราช โนนสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายอนันตชัย จันทนะมูลศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายพรรษามาศ นาคเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายนำมนต์ พาสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงชนาพร ใจสนธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ผลวิงวอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงศุภิสรา เขียวแก้ว

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายภาณุพงค์ สงสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงบงกช แก้วมะราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายณัฏพงค์ จงจำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงนิรชา สมเคราะห่วง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายพัทธดลย์ ระวังสระน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีวิบูรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงพรรนิกา ตนอดนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา พวงศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงวันวิษา ตุ้ยชัย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายอุเทน ชืนโคกกรวด

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ ชมกิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ จอมวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีสาคร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงสุจิรา ดวงอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายณัฐดนัย ควรขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงปานปรีญา ชืนโคกกรวด

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายปฏิภาณ ชืนโคกกรวด

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงนำทิพย์ คงเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายณัฐพล ควรขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายชินวัฒน์ ดวงอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุริยะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กชายพัสกร ภูมิโคกรักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายฐิติวัสส์ ผ่องสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายคงคา ใจหาญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงอรอุมา อิมจันทึก

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แสนเพ็ชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงขวัญตา จุ่นเปา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายชานนท์ สาสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงวิภาดา กุนานัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายพลากร จันขุนทด

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กชายวรชิต ผลาหิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงศศิณา สูงกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ ส่งเสริม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายกมลวรรธน์ ปนสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กชายอภิรัฐ ชมภูเขา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มะเดือทอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กชายพิชิตชัย สายจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงเกวนโดลิน เอ็กค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงวาริษา ชลอกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กชายสหรัฐ นวลจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์ คุ้มจอหอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง วัดหนองแก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์ศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ จีนตะบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายปฏิมากรณ์ สมพันเพียง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ใจไหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายอนพัทธ์ ภู่ทองคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงดวงพร แถมดอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงละอองดาว ไผผักแว่น
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๗

นายศิลา จันทร์เขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล โล่ห์คำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายวายุ สูงสุด
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายธนาธิป ลานำเทียง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายณัฐพนธ์ บุญสอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงกาญจณา โกเศยโยธิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายธนกร กองสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงบุณยวีร์ ฟองสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงอาทิวรีย์ ทองมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายธนศักดิ

์

ทองเปา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงอารยา โต้งสูงเนิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายกิตตินันท์ ฉัตรทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ สมพันเพียง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงรัตติยา มณีขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันขอนแก่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ พึงจาม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนปอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายภัทรพงศ์ ระหาญนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เทพศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายวันเฉลิม หวยสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ทาวาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายวชิรพล พุฒิเพ็ญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายอภิชาติ เทียนแอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายณัฐวรรธน์ พันธ์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายชยางกูร กล่องกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กชายทนากร เกิดจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายเจษฎา ขอขันกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายอรรถพล เขือนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายวันชนะ ผดุงวิเชียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงณัฐณิดา โพธิขวัญ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิขวัญ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พุฒิเพ็ญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงอนันธิญา ล้อมจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงทอฝน แก้วกล้า
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงอทิตยา พุฒิเพ็ญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงวิรดา อินทรวิเชียร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงศุภัชตรา พิมโม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงนันทกานต์ โลล่า
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงประทุมวดี แก่นบำรุง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงรสนันท์ กันพยา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๗ เด็กหญิงพรพระพิฆเณศร์ หวังพลายเจริญสุข ๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงยุพากร เข็มพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีสมบัติ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงพลอย แพทย์ตะคุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงสุจิตตรา อ้วนศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา วัฒนวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายประสบโชค ดีเลิศ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กชายมิถุนา สาดใหม่
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วงษ์ภักดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กชายบดินทร์เดชา ขมพุทรา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงอินธุอร อักษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายกิตตินันท์ โพธิขวัญ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายสืบศักดิ

์

มาตกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายสิทธิชัย นาดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายไตรวิทย์ กมลฉำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นาเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ ดีจันทึก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายสุนทร เขียวพวงทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายศุภโชค มูลวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ เกิดจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายนพพล ยุวัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายชาคริต กองสินหลาก
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงอาทิตย์ติญา เหล่ากลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงนภัสสร คำมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงพีรยา สิงห์ถิน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงเนตรนภา อุดมมาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงกัลยกร อินภิรมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงนันทิยา เพียรชะนะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงสายธาร อรรคบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงศุภัชญา กองขวา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงยุพิน คำทูลตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงธิญาภา ศรีนาค
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ เกิดจันทึก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเพิง วัดหินเพิง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๐

นางจีรวรรณ วงศ์นิล
๑๒/๓/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๑

นางรัศมี ภูนาเหนือ ๒/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่ลิม

้

๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงชลดา เหลืองตรงกิจ
๓๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงพานทอง วิศาลสุภานนท์
๒๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายธนภัทร ขันหัวโทน
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายปฏิภาณ ศรีเรือง
๑๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ แสงกาล
๒๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงพนิตอนงค์ พนมหอม
๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๗๙
เด็กหญิงสุพรรณนิการ์

กล้ากระโทก ๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายกฤตภาส นาวะนิภาค
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายกฤษฎี ขวัญสุก ๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายกฤษดา ณ  จรูญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมฆา
๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ แจ่มจันทึก
๒๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายฉัตรไชย คุขุนทด ๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายชโนชัย แก้วมณี
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายชวัล วงษ์เวียน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายชัยพัทธ์ พวงสมบัติ
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายณัฐวัตร สังข์กุล
๑๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสวาท ๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายธงชัย นิศากรนันท์
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายธนา ถนอมวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร เผ่าจันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายธีระพงษ์ ดีอยู่ ๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยโกษ
๒๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายปริพัตร์ พุฒจันทร์
๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายพงศภัค สิงห์จันทึก
๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายรพีพัทธ์ เจริญฤทธิกร
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายราชวัฒน์ ลาวทอง
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายวายุ ปริกกระโทก
๓๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายวุฒิชัย แสนนาง ๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กชายศราวุธ ฝาดสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายสถิต บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายอดิศร มอมขุนทด ๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กชายอดิศัย สุคติ
๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กชายอนุชา เรืองวงศ์งาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายอภิรักษ์ สวัสดี
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ มงคลทองคำ ๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อำประสิทธิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายอัศม์เดช ขุมคำ
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายอัษฎาวุธ จโนรัตน์
๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ธรรมขันแก้ว
๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงชุตินันท์ เจียรเพ็ชร
๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงณัฐชริกา พึงไม้

่

๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงพิชญา ฉิมพุดซา ๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงแพรไหม โพธิกลาง

์

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงมัลลิกา อัคมณี
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ งามสะอาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงสุภัทรศรณ์ เขินไทย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงอรัญญา พันธุ์เพ็ชร
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา หองขุนทด ๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ ลอดสุโข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายจิรวิช กฤชคฤหาสน์
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วิเศษนันท์
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายฐปกร สีนกขุ้ม
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายณัฐชา คิดยาว ๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายธีนากร ข้องนอก
๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ มานอก
๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เฉลิมพล
๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายนครินทร์ ขันสัมฤทธิ

์

๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายนพดล วงษ์ษาบุตร
๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายปรเมษ ศิริมงคล
๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กชายปารวัฒน์ สมิงรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กชายพงศธร อินทะโส ๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายราเมศ สมิงรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กชายศิริพงษ์ สินจะโปะ ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กชายศุภโชติ ธัญญารักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กชายสันติสุข ทิพย์ทวี
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กชายอติเทพ วิหค
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงกรรฤทัย แก้วทอง
๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงกวินทรา ข้องนอก ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงกาญจนา สาธรณ์
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงกุลณัฐ น้อยกุล
๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงเกศิณี กอยากลาง
๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงครองขวัญ สุราภา
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงจรัญญา กลบสูงเนิน
๒๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ บุดดี
๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงจิรพันธุ์ ยศวรานิภัทร์
๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๖ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สุรภูมิพงษ์ ๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตาวงษ์
๑๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ทรงพินิจ ๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงชุตินันท์ กองแก้ว ๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์
ชูตระกูลประเสริฐ ๒๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงฐิติวรดา แซ่อึง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงดาราณี สร้อยสูงเนิน
๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงเตือนจิต ชอบกองกลาง
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงเตือนใจ ชอบกองกลาง
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงธนวดี เรืองวงศ์งาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงธันยาธรณ์ คำคูณ ๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงนาถตยา กลอนกลาง ๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ตีบทะเล
๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงนำหนึง

่

ล้วนกลาง
๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงปรางทอง กองแก้ว
๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงปุณยนุช หวังดี ๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงผริตา ขยันกลาง
๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๗

50ผลิดา ขยันกลาง
๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ จันแย้มสง
๒๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงพรนิภา เฉียบแหลม
๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงพิมพ์สุภา เรือนทอง
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงฟาใส สิงคารวงศ์ ๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงมัญชุพร บุญสง่า
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงเมทินี ชะชินรัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงรวิวรรณ สีชมภู
๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงวันวิษา ชูรัตน์
๒๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญยา พงษ์ดนตรี
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงสุนิสา จอดนอก
๑๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีโคกกรวด
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงสุพิชญา ทัศนพันธ์
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงสุรภา ศรีเดช ๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสพทอง ๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขุนใหญ่
๒๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา เจียนิวัฒน์ ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงอัจฉรียา อำนวยพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๗ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงปรียา อินโคกสูง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงพัชรพร ขมสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายนราธิป ภู่แสนสะอาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายธันวา พงษ์เกิด
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงเปรมวิภา เสนนอก
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทินปราณี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงสุภนิดา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงปภาดา กัลยานี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงเปรมปรียา อินยอด
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายนัฐพร ประมูลทรัพย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายธนกฤต พอกกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายธนาคิม หิมพานต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายพงศ์ภรณ์ จงกล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายสุริยา อุ่นกมล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงอัสรีย์ ฝากกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงแสงทิพย์ ประมูลทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงณภัทร คำแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงนริศรา ไกรภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงแพรววนิต ทวนพรมราช
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงสุธานันท์ ฉูตรสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงนลินตา พรรณวิมาณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงธัญรดา ศรีมงคลภากุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงอริษรา ยิมรักษา

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายณรงศักดิ

์

วาระสุเทพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงปยธิดา บุญอร่าม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายนคร บุกสันเทียะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ไมล์โพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายทรงพล ทวนพรมราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงพรรณวดี ดาวกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงนัทริกา น้อยไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงธนัญญา ความดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายปณณวิชณ์ พึงแก้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายภูษณะ เกิดเพ็ชร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พลทองเติม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายศราวุฒิ บุญมาก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายณัฐนันท์ นรชาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดินดำ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงณสุภัค แก้วบุตรดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายจักรินทร์ ผาดกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายฟารูก ม่วงไหม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายศิณภัทร คำสมัย

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงรัตนาวดี อุบลสิทธิ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงนิสรา มะธิโต
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สมดี
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงนาตาลี ดวงจันทร์โชติ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงอาลิตา แก้ววิเศษศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายกิตติ สวนมะลิ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงนิธญาภรณ์ ฉิมกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายพงศภัค ปญญาคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงดวงจันทร์ จันทา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ แก่นสำโรง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงนงนุช บำวิชา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงสุนิสา ยาตะกัวนอก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงนริสา มะธิโต
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงเจตสุภา ถานุวัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ศรีหานอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเสือ วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายลัทธพล ประทุมวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายมงคล ทองเนือแปด

้

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายอนุสร บุญเรืองรอด
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายนำโชค เปล่งกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายพงศกร ศรีหะวงษ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กชายอดิเทพ เบ็ญมาศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายประกฎษฏิ

์

มาทาจันทึก
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ชูบัว
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายชนาธิศ วันดี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงนรินทร ธรรมสุทธิ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงอุ้มรัก พรหมแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงรัญชิดา บวบกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เมืองศรี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงธัญชนก จงเยือกกลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงณัฐนรี ปานขลิบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงอชิรญา วรวง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงสุภาพร ภูละมูล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงธิติมา ตระกูลศรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงนันทวรรณ วงค์พัฒนเสวก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงพรวิภา ศิริกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงสุภาพร แก้วศรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงอุษณิษา โนนโพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวรนุช เชียงโคกกรวด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ เพิมดี

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บรรณบดี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงกาญจนพร มงคลแพทย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงเรณู ผลบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงภคนันท์ เทศสิงห์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงเมธินี สีสวย
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงปริตตา วิชากูล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงอรุณทิพย์ จันทร์หมืนไวย

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงรืนฤดี

่

เบ็งจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงวราพร แก้วฉิม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายชาญชัย เม่นหรุ่ม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายรชตะ โสภาพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงนิชา พงษ์ทอง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีตะแกะ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายสิทธิพล ปฏิพานะเต
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงมินทร์ธิดา ไชยราช
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายอมรเทพ ใจสอาด
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงพรนภา วัดแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงนันฐการณ์ แดงสอาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายสายชล สีชาวนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กชายวรกฤต ชาติชัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงสิรินญา ศรีนิล
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายกรกฤษณ์ ลาภบุญเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงชนัญธิดา นิมน้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายศุภกิจ ชอบกิจการ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงจิตรวรรณ อุดจันทึก
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายภูชิตพล สังข์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีชาวนา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายพรมมินทร์ อุปภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๒
เด็กชายอนันทกาญจน์

โพธิแดง

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงสุโรชา ปญญานารากร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงนัฏฐชา จุลรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงสุนิสา ทองคำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายพีรภัทร อ่อนแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายไกรศร ศรีรักษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงอิมี

่

พลจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายธีนวัฒน์ พิมพ์วงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายจีรพันธ์ คำเทศ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงอารยา แซ่ตัง

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชุ่มสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงแก้วกัลยา กูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เขตรไทยสงค์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายสิริชัย โหม่งสูงเนิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายวัชรินทร์ อาวะสาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายธนศักดิ

์

เอียมทรัพย์

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ ฉิมอำพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายสรวิชญ์ แปลกสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายอนุสร บุญนาที

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชมานุช
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายอรัญชัย พ่วงโพธ์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แดงสอาด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา กะลาสี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กชายรัฐติภูมิ ชุ่มจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ อบอุ่น
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ โชพุดซา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงปานรวี จำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายชนุดม เอียมจันทึก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายอดิศร ดอนมอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา สืบเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายภาคภูมิ อุปภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายภูมิวัฒน์ อินทร์รักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายนิรวิทธ์ จิณโรจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๑ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร หาญชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายเอกพล นามนน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายเบญจพล ดวงพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงศุกภรัตน์ โนนคล้อ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายสุริยา บุญนะโขติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายทินภัทร หัสวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงธนัญญา พานิชย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กชายภูเงิน กองแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายพงษ์สุนทร โนนตาล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายอนุศร นันทะโคตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายธนากร โพธิแก้ว

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายวายุ ปลังกลาง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรติยะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายทศพร กิงสำโรง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสวก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายวิชยุตม์ กล่อมพรมราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายพิทวัส ปญญา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายภูริทัต โหม่งสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายวิศรุต แก้วแดงดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กชายกฤตภาส ทองชำนาญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กชายโยธิน สุวรรณรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ งามงอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงอธิติยา วงค์กระจ่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงรุ้งตะวัน อ่อนสำอาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ตอบกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงจันทิมา พูนทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาวาพนม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงกรไพลิน พลพิพัทธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงเมษา พูนทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ปรางค์ทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงจิรัชยา ทินกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงพรรณิกา เดชมะเริง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กชายเกริกพล เพ็ญผะกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายก้องภพ จันทะมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงอภิญญา เกิดนุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กชายณภัทร อำหลุบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงนิรมล ประดับมุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยินดีรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายธีระยุทธิ

์

ดีเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงสโรชา เขือนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายพงค์เทพ ราชัยสวรรค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๗

นายวิรุต โคกดอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายธีรพล นวลใย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายธีรภัทร นันทมาตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเรืองรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงอริษา สีลาเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุฒลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายชลันธร สร้อยพิมาย ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายบุลกร วรรดิเรกฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายจีรวัฒน์ คำเมิง
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายชัย ตากอน ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายอัครวัฒน์ ขุนทอง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายพรศักดิ

์

แสนสุข ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายพานทอง ธรรมวงศ์ ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายณัฎฐกิตต์ ม่วงศรีจันทร์ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร ทองเหลือง
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายชัยภัทร วงษ์จันทร์
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายอนุชิต คำเมือง
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายพชรกฤต หวังภูกลาง ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายสิทธิพล กุสันเทียะ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กชายณัฐภูมิ มาเยอะ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงพิยดา ช่วยโคกสูง
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมจิตต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงวารินทร์ คำใจ
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงปรารถนา การคะณี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงพรรฑิภา ตูมนอก
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงมินตรา อิมกลาง

่

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงตุลา เกิน
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงพลอยชนก เรืองชนะพัชร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๓ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา สังเทียม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงวรางคณา แก้วเพ็ชร ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงวิจิตรา อ่อนศรี ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงสาวิกา นาอ้น
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงสุพัตศร กลัดปรี
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงกชกร เราะหานะ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา ใหม่สูงเนิน
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงพรชนก ชาดานอก
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงนำใส คำอินทร์
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงกชกร ไพเราะ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงปญญาพร กลินจันทร์

่

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสุทธาสิณี มงคล ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายนาวิน ทับอุไร
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายธันวา นรชาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงราตรี โกจินอก
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงปยะมาศ สุขนันทา
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงบี แสงจันทร์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายสมชาย มาเยอะ
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงรัตนกร จงการไถ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงโสรยา สวัสดิเอียด

์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา สุขเมือง
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตุนาค
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงนัฐธิดา ผาสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงสกุลแก้ว แก้วใส
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายอณัฐสกร ชืนสกุล

่

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายอนุศิษฐ์ เบ็ญจพันธุ์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายอิทธิพล ศรีวิลัย ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายณัฐพนธ์ แดงสี
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายจิรัฐิติศักดิ

์ ์

บุญวิจิตร
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายศาสตรา ภู่พารา ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี สุขกินดี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงปนัดดา ซอหนองบัว
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๗

นางสาวสุปญญา อินทร์ศร
๒๒/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๘

นางสาวสุกัญญา ลาปะ
๒๙/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๒๙

นางสาวสุชาดา ชำนาญนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๔ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๐

นางสาววันรี สิงธุแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๑

นางสาวภาวิณี ศรีวิลัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๒

นางสาวภัทรวดี พาดทองหลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงอาริสา หนุนกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีสมาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงอรนิภา เนตรพลับ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๖

นายรัฐธรรมนูญ พูนเพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายราชันย์ ประดู่
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา เครือพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงณัฐชา สืบจะบก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายสิริวุฒิ สาลีพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ทับไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงสโรชา วงค์ศรีชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายอนุชิต แค่มจันทึก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงนันทนา จันทฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์คำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงศศิธร จอสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงกุลธิดา สาศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงกานดา ชมพุทซา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงสิรศิณีย์ จิตตกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายปฐพี ปราบพินาศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงธนพร แสงแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายกายกรณ์ เกยดอน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กชายภูริณัฐ เพชรสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กชายอภินันท์ พันตาวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กชายเสกสรร ดีวิเศษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กชายณัฐพล งามขุนทด
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงอภิญญา มหาวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงวริศรา ดับทุกข์รัฎฐ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงพรรัมภา ชาญสมร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงปานตะวัน เรียบร้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงธิดาทิพย์ แผลงสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แผ่นแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มีสันเทียะ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์สิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๕ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงชลพรรษ สอนใหม่
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงจิรนันท์ แต่งทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงกมลวรรณ หล้าลำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายสุรธรรม เปรมผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายราเชนทร์ หาญสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กชายพิเชษฐ์ หาญสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายธีรพงษ์ มวยทองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายฐิติพงศ์ หอมหวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายจิรายุทธ พระจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายก้องกิดากร บุญประเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายเจษฎา หาญนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายกนกศิลป วันสูงเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงอารยา กฤษฎา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงลลิตา เมฆพรมนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงมนฑกานต์ แก้วสง่า
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงปรมาศ หงษ์สนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายภัคพล วงษ์จำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายภควา ชัยบันลือ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สงสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายไกรภพ พิมพ์จันทึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงอัญชลี เทศอรุณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงสุภาพร งิมขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กชายเฉลิมชัย รัตนาวิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๐

นายเกียรติศักดิ

์

สุทธินุ้ย
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงเทียนแข เกตุจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายกิตติภพ เจริญกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายศักรินทร์ กลินบัว

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงวิภาพร เพียรการ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงวรรณวิสา ไกล้กลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายธนากร พิมสอน
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กชายธีรพงษ์ ขือขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายสมบูรณ์ เทอดเกียรติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนดอน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงศยามล สำแดงภัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายธนภูมิ ดีการนา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กชายธนกร ดำรงรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กชายชัชวาล คุยกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กชายเฉลิมเกียรติ แพนไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงอลิสา กองกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงศิวพร ยวนแหล
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงสุวิสา กะเช่ารัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงธนัชชา บริพัฒน์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงจิราภา เจริญกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงวรพรรณ จันทร์พุดซา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงปริตา ศรีธนต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงอรพิชญ์ เอียะรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายพัชรพล แมบจันทึก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงพิภัทรา นิลสนธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายทิวา นาคพจน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เย็นดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายเมธิชัย เย็นดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงณัฐพร ภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายสถาพร ฝากชัยภูมิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงสุวภัทร นาคพจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กชายพัฒิพงษ์ ทูลภิรมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายวันชัย แขขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กชายพงศธร พัฒโท
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กชายธนโชติ สุขสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทนทอง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงธนัชชา จำรัสเลิศตระกูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงนัชชา ชาละ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงภัสชริดา โสจันดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงวรัทยา โมลา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงสุรีย์ญา เชษฐสิงห์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายพัสกร คือพันดุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงดลนภา แกกสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ โถะสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิลสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ ด้านชอบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายเจษฎากรณ์ สวยกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายกฤษดา คำมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ สายสินธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายธนพัทธ์ มิงขวัญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายสนธิกาญจน์ สนธิการ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายปรินทร์ เกิดเพิมดี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายปานณวัต สวัสดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงสุชาลดา เปสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ คามีศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายธนวัชร เข็มทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กชายสมนภัทร จิตรหาญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงชไมพร คิดเห็น
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงสไบทิพย์ โกสุมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงศุภาวดี ปดสังคะเน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายกฤษณัย ใสสะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายสรยุทธ ธรรมนาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงกชณิภา คงสมทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มะณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา ดิษฐ์ประสพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายคมสัน บริสุทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายธิเบต วงษ์น้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ กรดงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

บัวลาศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงสุกัญญา เดชนากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายปติกร ยิงสวัสดิ

่ ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กชายกานตพงษ์ มังสูงเนิน

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ หนองบัว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายณัฐพล ทับทิมนิล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงนวภรณ์ มังสูงเนิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายอานนท์ งามเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายสุรธัช วิเศษศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายอนุชา สระพิมาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายธนากร บัวรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายอรรถพล เล็กสิงโต
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายนราธิป หารเอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายจงชนะ หวังกุลกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงวงเดือน เพียซ้าย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา กันจันทึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา เดิดขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๖

นางสาวอินทิรา หมอยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๗

นายเกียรติศักดิ

์

มอญเก่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๘

นายโชตอำนวย นารีสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายพงศธร เจือจันทึก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายธนวินท์ หาญละคร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายธนวิชญ์ ไม้โคกสูง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงทาดาชา สุขศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงรัตนวดี โก๊ะขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายนภัสกร เร็วจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายภาคิน จิตจักร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายอติพงษ์ พนมเครือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กชายธนภัทธ แดดจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายธนโชติ เพียซ้าย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายศุภกร เร็วจันทึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายธีร์ธวัช เกยถุตซา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายนฤเบศธ์ สีอาภัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายสิทธิกร กกนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายกุศล ตงสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายปยังกูร เรืองจันทึก

่

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายบดินทร์ชัย เพ็ชรจันทึก ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ พฤกจันทึก ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายธนายุต วิรัตน์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงอัญชลี คำถา
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงวนศรีไทย
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงชลิตา โชติจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ พุ่มจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงพรรัตน์ แซวจันทึก
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงบัณทิตา นามนนวล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไมตรีแทน
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงอนัชชา ไชยโคตร
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายภัทรวัต หันขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงกานดา เปนขุนทด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงจินตนา ลบสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงทิวากร ขาบจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงธมนวรรณ เกิดจันทึก
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงนิตยา ทานา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายสิทธิชัย ลอยจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กออำไพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายทรงพล ควรแย้ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กชายวิรัช ศรีนรคุธ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายคณินทร พูลยม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อิวจันทึก

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงจณากรณ์ ไชยวิชิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงภาวินี นารีสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงกชกร คงสมบัติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เตยพุดซา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เปรืองจันทึก

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์คเวหน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายวีรศรุต อ๊วตจันทึก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงเกวลิน เสนจันทึก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงจันทิมา วงษ์ยงน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๒๙

นางสุภาพรรณ พิชญกูร
๑๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๐

นางพานิช เนืองสิทธิ

่ ์

๑๘/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๑

นางอารีย์ อยู่คะเชนทร์
๑๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๒

นางรุ่งนภา โมฆะรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๓

นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์
๑๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายชยพล เกิดจันทึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิลละออ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงวรรณลดา ไหว้พรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงจินตนา แผนจันทึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงปลิตา มาสขาว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี แก่นสิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๐
เด็กหญิงบุญตระการ วรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายธนศักดิทวี

์

มากทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กชายวุฒิเทพ อนุรัตน์วิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายเดชาธร อันจันทึก
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายนิพันธ์ สุริยันต์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงพณิดา คราญจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงอทิตยา ถึงแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงอรอุมา อันจันทึก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๘

นางสาวปรารถนา จันพิมาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๔๙

นางสาวธิติยา โสละหาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๐

นางสาวเกศสิริ สุขแก่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๑

นางสาวเกตุมณี จันทร์ทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๒

นางสาววรรณพร มานุช
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๓

นางสาวรุ่งนภา การุณรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๔

นางสาวกนกวรรณ หมืนจิตร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๕

นางสาวลลิดา สังข์แก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๖

นางสาวรสสุคนธ์ พุ่มแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๗

นางสาวปยะฉัตร ใจกรุณา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๘

นางสาวปุณยวีร์ วงศ์กมลวัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๕๙

นางสาวอารียา โพธิทม

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๐

นางสาวรัชนก สมัญญา
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ พลสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๒

นางสาวสายธาร ตาบสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๓

นางสาวปยภัทร ชัยชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๔

นางสาวสโรชา อดุลลย์กลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๕

นางสาวพิชญานันท์ ทรงเจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๖

นางสาวโสภิตา กล้าแข็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๗

นางสาวณัชชา อินทร์รอด
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๘

นางสาวชนากานต์ นิเมง
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๖๙

นางสาวศิลิลักษณ์ แก้วประมูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๐

นายกิตติ ลอยจันทึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๑

นายนันทวัชร พลช่วย
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๒

นายฉัตรมงคล เวชศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๓

นายกองทัพ ยีประภา

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๔

นายสรวิศ สายยืด
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กชายธนาธิป ลอนจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กชายธนพนธ์ จันทร์เพ็ญมงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายปพน ทองกาสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายภูนรินทร์ ต่วนจันทึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายบัญฑิต แสงคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

วันอยู่
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายบูรพา แนบกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายภควัต วรรณทวี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายสุรพัศ จิตนิยมศิลป
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ มิงจันทึก

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายอชิรวิทย์ ลือฤทธิกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายพุฒิเมธ อินทร์ทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายบรรลือศักดิ

์

เมียดเตียบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายพงศธร ดกขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ นิลบัวลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายธนบดินทร์ หงษ์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กชายธนกฤต มาตลาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายธนวรรธน์ นพพลกรัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายภรากร ชาติธรรมรักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายชัยชนะ มณีโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายธนาดุล เขียนจอหอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายธันธารทอง ดูดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายปยพันธ์ เย็นรักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายกอ วรรณพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายสุทธิกานต์ เมสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายอินชานนณ์ เพ็ชรประยูร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา หมืนศรีจันทร์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

โจกกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงนภาพร ภวภูตานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ ศิรพงษ์กุลพจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ พุ่มช่วย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงอิษฎาอร ขำศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงรัตนากร คิดรอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงลลิตา หาญวิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พวงทาผา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา บูรณปทมะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๑
เด็กหญิงพลอยสุเรนทร์

พันชนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงลลิตา เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงศศิวรรณ ตังสุณาวรรณ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๔
เด็กหญิงนภรรสวรรณ

โสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงอารยา เพียซ้าย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงสิริยากร ชัยสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงปาณิศา แม่นศรนรา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงไอลดา แทพันดุง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงสุชานันท์ แจ้งหลำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงกรกนก สมชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงมาวิตรี อำไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงธนิตตา เพไทย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงธัญญศิริ พรมเกิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงสุภัทรตรา แสนสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงจินห์นิภา ทัดแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงศศิภา เขียวประดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงพัณณิตา แหลมจันทึก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงอทิตยา เทียงจันทึก

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงเขมรุจิ พงษ์พุฒิวัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สิทธิสูงเนิน

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงภัทรชนน บารมีช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โพธิถนอม

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงสินิทรา ชาติทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร สาจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงอริสา ผิวจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงบุษราภรณ์ กลินพิมาย

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงอินทิรา ณะคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ญาติจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงเกวลิน บุญศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงอริสรา เสาร์จันทึก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงพุดพิชญา ตาจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สงขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงวรรณวิษา พุฒจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงพรสรวง วงษ์ดียิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ หวลจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงพลอยรัตน์ อันทะสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงกำไร แก้วมน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ดอกสันเทียะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน คล่องจริง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงเนตรจรรยา อูสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงกมลชนก สุริยะวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ชำนาญตะคุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงแพรตะวัน หาญณรงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงระวิวรรณ คูรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา
มานะพิทักษ์พงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ สมดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงปณิดา ธิมูลนี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงกุลยา อุ่มกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงสุฎาภักตร์ อินทร์พันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงพุทธรักษา ทรงเกียรติกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงเพชรชมภู การลึกสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงปรรจกร กุสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงพรรนิภา พลพระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงพิรดา เชียวชาญ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงณิชนันท์ สุขสงวน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงยลดา เตียช่างรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงกิตติมา กสิกรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงปนัดดา จันคลัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายวรปรัชญ์ จิตต์กูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงสุภิชยา ชีพสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงสิริลภัส งามจันทึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงลักขณา ดวงประทุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ กลอยกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงกชกร อ่อนมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เหล่าหวายนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงกณิการ์ เสมอศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

ดวนจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายนิธิ กู่โบราณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงสิรินาถ ร่วมชัยภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงอรัญญา ลำไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายสรศักดิ

์

แชกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๓

นางสาวพาลุณี เจ๊กจันทึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายณัฐดนัย กุเวนไตรย์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายประวิทย์ หวังถำกลาง
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กชายธาวิน คำเสนาะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายนิพนธ์ ไพรวัล
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายณัฐพร สายพร้าว ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงธัญทิพย์ พิมพ์ภักดี ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงสุพิชชา มังพิมาย

่

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

เขากระโดนวนาราม
 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ลานพรรณา
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงนิชาภา กลีบพุทธา
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๓

นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ ๑๐/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๔

นางสาวอังศุมาลิน โทนุสิทธิ

์

๓/๙/๒๕๒๘ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๕

นายโกวิทย์ โชติพินิช
๑๑/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๖

นายปกรณ์ ทองกลม
๐๕/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายอานนท์ ว่องไว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กชายศุภโชค มะกลำทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายวิวรรธน์ แสนโสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายจัรกกรี เชือเวียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายกรวิชญ์ เปยนขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ นวมมุสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทุ่งไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงนันทิยา คำวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงนันทินา คำวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงชนาภา สมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ลุน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดีเรือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จงปลูกกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงนงพักคร์ เกียวจันทึก

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงนงพุธ เกียวจันทึก

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงนันทิชา หวังปกกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงวิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงโสรญา พงษ์พนัส
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงสุมินตรา เมืองจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กชายชาญชัย โบกจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงพัชรประภา หันดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา น้อยคอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ดงเย็น
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายสราวุฒิ แปนเอียด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กชายสุธานันท์ ยะสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ยืนสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายเทพมงคล ศรีเมือง
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กชายภัทรพล ค่ายมัน

่

๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เทียมจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายธนกฤต ปราบวงศา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงปทมพร ศรีสังข์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงภัทรชกร ไชยะลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงวัชรียา ฝูงใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงสาวิตรี ค้าสุกร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงอภิชญา ขัดโพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์โตแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายวสุธร ไทยบุญมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงวรัญญา รานอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายธนภัทร ประจง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสง่าพัฒนา
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายอริญชัย หนูกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ แสพลกรัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายสธียุทธ หนามหนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายตนุภัทร ฮวดศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายวรัญู เจิมขุนทด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กชายเทวัญ บุญเฟรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เปยมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงพรรัตน์ แก้วดอนรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงอาริยา เหล่าต้น
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงอุทุมพร ปองเรือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงสุทัตตา ฮาตวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงชญาพร บัวขม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ญาติจันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงชลิตา ศรีสุวรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา แสงสุด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงสุนิสา บรรจงปรุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงอรัญญา แกดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงนิชนันท์ ศรีสมบัติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงกุสุมา เขียวฟก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี ยอดรัก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายเกรียงไกร เทียบศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ บ่อจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กชายปกรลัม อิมจักทึก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายเชษฐนัทฐ์ สุขศรีพะเนาว์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายณัฐวุติ แวนไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายอรรถชัย บ่อจันทึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายสุภัทร พิงผักแว่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กชายอติวิชญ์ ดีดพิมาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายสรรพวิชญ์ สรรเสริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายวิษณุพงษ์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายวิศรุต วงศ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงธริดา ธนาโชคภูวดล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงดวงกมล พลแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงรุจิรา ภูมิพัฒน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงจิราภา เลียบจันทึก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตะนนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงกชกร ไทยลาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงบุษกร โยวะราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงอริศา แทนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงฐิติยา ยิงนอก

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงชาลิดา วงชาลี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงวรรณวิสา เมยขุนทด
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงพุทธิตา นะรินรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายเศรษฐรัตน์ บุญมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายพิธวัช วรรณโพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายณัฐวัตร จันทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายชวิศ บุญเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายธราเทพ ศรีรักสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายพีรชัย อยู่สบาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายสายฟา ศรีมุงคุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายภาคิน โยลัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ อ้นทองหลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายปริยภัทร วิเศษแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายวีรพัชร ปงปอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล สุขโข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เตศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ เปรียมพิมาย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงจารุพิชญา พอกพูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงภัคภิรมย์ เหลียวกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงมณฑิรา วิผาลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงฐิติมา อุณศิริ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงวิชญาดา ปญญา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงอริสา สิงห์กรานต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงรวิสรา พงษ์ไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนำใส
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ประสมทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๑
เด็กชายนันทนาการณ์

จันทสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ มาศรีสุขสานี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายอาทิตย์ จันทร์ทองสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายอุทัย จันทร์ทองสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายปริพล บรรจงจิตเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไวสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ บุญหนุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงพีรพรรณ์ คำกัด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา พรมดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงวิลาสินี แซ่ลิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายณัฐพล สีทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายนพัทธ์ คลองแห้ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงจีรวรรณ วังสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๔

นางสาวระพีพัฒน์ บารมีช่วย
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๕

นางสาวอรุโณทัย จันทร์ทองสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๖

นายพงษ์พฤทธิ

์

เหมือนประโคน
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายกฤษฎา บำรุงจิตร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กชายปญญา ชำนาญชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายมงคล ก้อนจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงวัชราพร คำแหงพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงอนุธิดา อยู่สันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เขียวอัมพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายอัจฉรา ชัยชนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายอิงครัต มะยมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กชายกันตินันท์ หลันจันทึก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายสุวิชา พยัฆพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงยศพันธ์ บำรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองเครือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงนันท์นลิน หลันจันทึก

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงรัชภร เสริฐพรรนึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงอนัญญา ซึมรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน บำรุงจิตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ไกรจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ทังทอง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงมณฑา นาบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงมณีพัชร เมืองจันทึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ไกลมณี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงอัญชลี ชัยชนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงไอลดา มีทุกดวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายวุฒิชัย ศรีชัยภูมิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงนิชาภัทร เมืองจันทึก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงกชกร เสริฐพรรนึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับใต้ วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงพิลาวรรณ โสรถ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู เพียซ้าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงพรศิริ โพธิศรี

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงศิริขจร มินทร์จันทึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงชนิดา คชเขือน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายณัฐพล ตาศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายกันตธีร์ พิทโยทัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เรียบจันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายอภิษฎา รุ่งเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงภัทชราพร เงินทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงกัลยา นวลศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วิไล พลจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงกุลิสรา ปรีบุญพูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงจิรสุดา เจริญสลุง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงนฤฉัตร พงษ์โสภณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ งาจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงวนิดา เพชรจันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงอุชณิษา อุทาสา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๑

นายปาฎิหาริย์ ทะยานยุทธ
๑๐/๑๐/๒๕๐๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพย์ประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชา เกิงขุนทด

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กชายภัทรดนัยพล ขุนสูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนวัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายกฤษฎา จัดงูเหลือม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายสุพสิษฐ์ พลีดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์หาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงอโรชา ขุนสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงกุลปรียา ระหว่างขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงปณิตา พลจันทึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายธนกร เพชรไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายธนัชชา พลสวรรค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เทพบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายฐิติวุฒิ สุขเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่นจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงชัญญา เกษมสัตย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายถกลเกียรติ เนียมจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายรัชชานนท์ วิเวกวินย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ฤทธิจันทึก

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ วงชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หวลจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงปณิดา ทอนสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงไพศาล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายสิทธิชัย ชาญสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายวัชรินทร์ จิตเดียว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ นิลสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายสุทธิภัทร แสงสว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๐ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงอรกมล หงษ์ศรีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงจิราพร อุ่นนิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงชาริสา เสาศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงกุลจิรา ค้ากระบือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงศศิประภา ธรรมภิรานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ มนกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ วิเชียรพจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงอาริสา เตียนจันทึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงกัญฑาทิพย์ นำขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วงษ์เดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายวิศวะ น้อยกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงฟาธิดา ด้านชอบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงสุทธิวรรณ ปุมพิมาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงสุจิตรา เรียบจันทึก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงพรภิรมย์ เพียจันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ งามประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายเจษฎา มามะเริง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุดมสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายวิรุฬห์ ปราณี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ มะลิซ้อน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงเสาวรัตน์ จัดงูเหลือม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงแพรวรรณ คูพันดุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายเจษฎา เศรนิจิตระ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงมณธิชา วงศ์สุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงอรพินท์ พลัดกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสงแดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๖

นายชัยธวัช หวลจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กชายสรวิชญ์ ปราชญ์จันทึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงอินทิรา น้อยกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์บุญรอด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายสราวุฒิ บุตรรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายธนากานต์ พลจันทึก
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายเจษฎา แกมขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายกชกร สานกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายศาสตราวุธ รุมจันทึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงศศิธร หึกขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๖ เด็กหญิงเหมือนจันทร์ทรา

โพธิษา

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พลจันทึก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ชินรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงฐิรกานดา เกิงขุนทด

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พิมพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายกษิดิศ แก้วจันดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายสุธี บุญพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายศรายุทธ์ โฮมจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กชายธีระพงศ์ ทิมจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โนนทอง  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กชายพงศกร แสนโต
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กชายวสันต์ หน่วยจันทึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงบวรวิชญ์ บินขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายภัครมัย ภู่จันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายธนันท์ชัย หาญเชิงชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายสิริวัฒน์ เด็ดขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงกนิษฐา เทาตัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กชายสหภาพ นามกระบือ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายพรวิศณุ อุ่นจันทึก
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายธนดล จันทร์จันทึก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงรวิสรา โนใหม่
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญอำไพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายนิพนธ์ เหล็กสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงญาดา หาญกล้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ พงษ์สงวน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายพชร แซ่โค้ว
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ปล้องสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายธนากร พลวงศ์ษา
๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายชาคริต ดู่สันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงปรียานุช พิทักษ์การ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงชาวดี บุญเฮียง
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงณัฐชิชา ถึงแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายณัฐกร เกิงขุนทด

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายอนุพงษ์ จีนปุย
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายกฤตนัย ไว้สันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๒ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กชายอานนท์ จงกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา พลจันทึก
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงขจีวรรณ ชำนาญศรี ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงมาติกา หน่วยจันทึก
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงวริศรา ยะสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงฐิติพร เพียซ้าย ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงเวชกา ศรีงามสนิท ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงดวงกมล ถ้วยทอง
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายรวิภาส ช่วงสูงเน ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายกฤษกร วรศักดาพิศาล ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเพ็ง
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงจันทิมา เตินขุนทด
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงนันทภรณ์ กุนขุนทด
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงธนพร ยะสูงเนิน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รักโคตร
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงณรสิญา โพธิเงิน

์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายภูมิภัทร ไชยชนะ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เลิศนิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายชิษณุพงค์ นครคง
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สีโยหะ
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงศวิตา นาทาม
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงพันธิตรา นากอก
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงบุญยาพร โชติชืน

่

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงกุลณัฐ เดชวรรณ
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงกัลยา บุญชำนิ ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายณัฐพล คิดเห็น
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายอภิชาต พงษ์พันนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๖

นายสิทธิพร ศิริเกรียงไกร
๐๒/๐๘/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๗

นายพงศ์ปณต เกิดอนันต์
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๘

นายทวีป เสวกจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๐๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๘๙

นายอดิศักดิ

์

โต๊ะทองชิว
๑๔/๐๕/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๐

นายชีวธันย์ วินิจฉัยภาครุจ
๑๘/๐๒/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๑

นายรักเล่ มูลสันเทียะ
๐๗/๐๑/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๒

นายราเชนทร์ มิตรสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๓

นายประดิษฐ์ เตียนจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๔

นายเมธี เวชสูงเนิน
๐๒/๐๙/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๕

นายณัฐพงษ์ ศูนย์ศร
๐๘/๐๒/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๖

นายอุทัย จำนงค์ใจ
๒๑/๐๑/๒๕๒๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๗

นายมงคลชัย งามขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๘

นายบุญคุ้ม สำลีวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๔๙๙

นายบุญหลาย จ่าจันทึก
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๐

นายคมสัน คงกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๐๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๑

นายอานนท์ แจ้งเวหา
๐๓/๐๑/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๒

นายรุ่งอรุณ เถือกคำ
๓๐/๐๓/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๓

นายไตรภพ ศรีเงินงาม
๑๑/๐๑/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๔

นายรชต บัดสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๑๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๕

นายพรชัย ทิพย์กระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๖

นายอนุรักษ์ เสิงสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๗

นายชัยพร วงษ์ดิษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๑๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๘

นายปยะ วงษ์นิล
๒๓/๑๐/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๐๙

นายสิริภัทร วงพระจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๐

นายอานนท์ อุดมทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๑

นายสุรพันธ์ ผิวจันทึก
๒๕/๐๒/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๒

นายภาณุพงศ์ ประสาทนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๓

นายจำนง ใยงูเหลือม
๐๔/๐๙/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๔

นายวุฒิ นาขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๕

นายเทพฤทธิ

์

บุญพูนสุข
๐๕/๐๖/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๖

นายธนวิน ทิพาวรรณากร
๒๒/๐๘/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๗

นายธนวัฒน์ กุหลาบ
๒๘/๐๔/๒๕๓๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๘

นายเอกชัย อ่อนจะโปะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๑๙

นายเสกสรร พิขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๐

นายพิชิต นาโศรก
๒๒/๐๔/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๑

นายวิโรจน์ อรัญมาลา
๒๔/๐๑/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๒

นายพัธรพงศ์ พลจันทึก
๓๑/๐๗/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๓

นายจรัล ดิษฐี

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๔

นายจรูญ สร้อยทอง
๑๕/๐๑/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๕

นายวิทมล แสนกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๑๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๖

นายมานะ เจริญยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๗

นายชูวงศ์ เจ๊กสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๘

นายกิตติศักดิ

์

สำมาแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๒๙

นายหนึง

่

ฤกษ์ภิกขุณี
๐๘/๐๕/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๐

นายธนชาติ เหมืองจา
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๑

นายธนิตนันต์ พิบูลย์กิตติกูล
๑๘/๐๙/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๒

นายสมมาตร แวดล้อมญาติ
๓๐/๐๔/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๓

นายจีระศักดิ

์

ชาญสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๔

นายสมคิด บุญเรืองโรจน์
๒๔/๐๒/๒๕๑๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๕

นายธนบดี ทองห้อย
๒๒/๐๓/๒๕๓๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๖

นายมนตรี เชิดมะเลิง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๗

นายนิกานต์ นันขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๘

นายอานนท์ เจริญสุข
๐๔/๐๖/๒๕๒๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๓๙

นายวงศกร ประสพทอง
๐๘/๐๗/๒๕๑๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๐

นายอุทัย ศรีจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๑

นายสมชาย แสงสุริยา

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๒

นายพงษ์ประยูร ใต้ชัยภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๒๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๓

นายศิลา กอบัวแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๑๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๔

นายวุทฒิ ด่านกุล
๒๙/๐๖/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๕

นายธนเดช ศิริจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๖

นายสุรชัย เชิดมะเริง
๐๔/๐๖/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๗

นายไตรภพ หลวงชัย
๓๐/๐๔/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๘

นายสุชาติ สุขเฉียง
๑๗/๐๕/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๔๙

นายธีระพงษ์ ขามโนนวัด
๐๙/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๐

นายประจักษ์ หนูน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๑

นายถวิล มณีกัลย์
๐๙/๐๕/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๒

นายสมใจ ธาราภรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๑๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๓

นายอเนก ศรีชัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๔

นายมานาน ภูมิจันทึก
๒๓/๐๘/๒๕๑๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๕

นายกิตติศักดิ

์

จงสูงเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๖

นายวิษณุ สุขมังสา
๐๑/๐๔/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๗

นายดอน พรมจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๑๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๘

นายสายันต์ หมืนนาค

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๕๙

นายเอกพจน์ เปลียนสาย

่

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๐

นายชรินทร์ ม่วมกระโทก
๐๑/๑๑/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๑

นายบรรยง รอดพันดุง
๒๓/๐๙/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๒

นายประนอม ดาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๑๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๓

นายวินัย สายแม้น
๑๔/๐๔/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๔

นายพรทัศน์ โพธิหิรัญ

์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐
ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๕

นายวรพงษ์ แรกชัยภูมิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๖

นายอานัติ เอียมเจริญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๗

นายทศพร ไจแรลส์
๑๗/๐๗/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๘

นายมนตรี ศรีอภัย
๒๔/๐๘/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๖๙

นายฉลองชัย ชัยจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๐

นายณัฐพงษ์ สีวะเสาร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๑

นายหัตถชัย อินททรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๒

นายสุทัศน์ พลายภู่
๒๘/๐๕/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๓

นายทวีศักดิ

์

ยอดนอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๔

นายรุ่งอรุณ พัฒนกุล
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๕

นายวรชิต ฟุงสูงเนิน
๐๕/๐๖/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๖

นายชูชาติ ฤทธิญาณ
๑๑/๐๓/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๗

นายก้อง ทุมแต้ม

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๘

นายอรรถพล บุตรสืบสาย
๐๓/๐๗/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๗๙

นายสุเทพ กำกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๐

นายระวี ปกกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๑

นายจรัญ คชชารัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๒

นายธงชัย ลู่มา

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๓

นายกันต์ศักดิ

์

ตาลชัยภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๔

นายอภิสิทธิ

์

แย้มกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๕

นายวัชระ แพ่งสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๖

นายณรงค์ชัย หนูสลุง
๒๔/๐๙/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๗

นายมนัส อ่อนสร้อย
๐๙/๐๙/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๘

นายอุทัย พรมพันใจ
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๘๙

นายกุลธวัชร์ จอนไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๐

นายพงษ์พัฒน์ ปนทอง
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๑

นายพิชิต อยู่ดี
๑๙/๐๒/๒๕๐๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๒

นายอัษฏา เงสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๓

นายสันติ ล้อมจันทึก
๒๑/๐๔/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๔

นายนัฐที จันทรโณทัย
๑๖/๑๐/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๕

นายธนพล แลสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๖

นายนนทนันท์ คลังมัน

่

๓๑/๐๕/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๗

นายกิจเจริญ เพชรโต
๐๑/๐๒/๒๕๑๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๘

นายจีรศักดิ

์

หาญสูงเนิน
๑๕/๐๓/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๕๙๙

นายธเนศ ม่วงกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๐

นายเลอรศักดิ

์

ทอนสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ราชสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๒

นายณัฐพล เพ็งสุข
๑๔/๐๖/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๓

นายธาราพงษ์ ละลอกนำ

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๔

นายบุญเหลือ ดีจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๕

นายไสว อยู่ประไพ
๑๐/๐๗/๒๕๑๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๖

นายณรงค์ พาจันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๗

นายกฤษณะ บุญเพ็ง
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๘

นายภานุวัตร สุภรัตน์โยธิน

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๐๙

นายวีรวัฒน์ อาจไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๐

นายธิติสรร ชูจัตุรัส
๐๒/๐๖/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๑

นายเอกชัย มิตรสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๒

นายนพพร ปนสันเทียะ
๒๕/๐๑/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๓

นายนภดล จงจิตร์
๐๔/๐๑/๒๕๒๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๔

นายศักรินทร์ อินทร์แก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๕

นางสาวกาลัญญาตา ครองอำพรสุข
๐๗/๐๘/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๖

นางศิริกัลยา โพธิ
๑๔/๐๕/๒๕๒๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๗

นางสาวชุติมา สว่างไร่

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๘

นางสาวพรทวี พรามรักษา
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๑๙

นางสาวรัชนก เปรียงกระโทก

้

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๐

นางสาวอริสา ศรีเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๑

นางสาวพัชรี คมขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๒

นางสาวพรนภา โกศลวัฒนชัย
๐๕/๐๒/๒๕๑๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๓

นางสาวอุ่นเรือน พัฒนกุล
๒๑/๑๐/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๔

นางสาววารุณี ขวัญสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๓๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๕

นางสาววชิรญาณ์ ทรัพย์ส่งแสง
๑๒/๐๓/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๖

นางสาวนาฎอนงค์ สร้อยทอง
๐๔/๑๒/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๗

นางสาวทักษิณา ทาภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๘

นางสาวภาวิณี ด้วงรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๒๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๒๙

นางสาวนภัสสร แจ่มจำรัส
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๐

นางสาวจรรยา อินทร์สูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๑

นางสาวรุ่งอรุณ หาญชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๒

นางสาวพรพิมล อ่อนจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๓

นางสาววิไล ใยอิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๓๐
ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๔

นางสาวยุพิน คำภีระ ๐/๐๙/๒๕๐๗ ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๕

นางสาวจิราวสี พงษ์สิทธิศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๑๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๖

นางสาวศิริญญา คำมะนีจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๗

นางสาวสุทธิพร เรือนภู่
๒๔/๐๔/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๘

นางสาวอนงค์ มูลจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๓๙

นางสาวราตรี ศิริรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๐๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๐

นางสาวเจนจิรา นักรบ

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๑

นางสาววิไลพร กวางทอง
๑๒/๑๐/๒๕๒๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๒

นางสาวกรทิพย์ เกตุจันทึก
๓๑/๐๕/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายศรันยู มุ่งพูนกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายสุภวัทน์ สุกร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายณัฐนันท์ ใบทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงอารีย์ แพ่งจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงสุภาวิณี มอบทองหลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมพันใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงมนัญญา เหล็กจีน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงศรุดาพร เหลาเคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายยุทธพิชัย พรหมสองชัน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายวุฒินันท์ นาอิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ใจหมัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายพิเชษฐ์ เจียมจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงแพรไหม เท้าพยุง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงอวิกา เหนือจันทึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงปรัชญา พรมพิมพา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงนัชชา เจริญผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงรัตนากร หมืนแก้ว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กชายภัทรดนัย บุนนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายตะวัน เหลียวกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายนรากร ผิวละออง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงสุรางคณา โสมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ แก้วสง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายทิชานนท์ เนินนาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายจรัสรวี กิงนอก

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มีสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงปารวี เข็มทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงพิชชาภา อำนาคะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงศิริพร แดงเตาปูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงณัชชา เมืองกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงนันธิดา มาตรหมาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงเดือนเด่น ขำประไพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงชาลิสา ชัยนะสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา บุรีวงศ์วัฒนะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี มอบทองหลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงชนาภัทร จวบสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงอภิสรา แก้วดอนรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายกฤษดา ปราบจะบก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กชายธรรมทัช อาจศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายเจษฎา เวชชศาสตร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงณัฐชา สุดสังเกตุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงปนัดดา วิลามาศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงจตุพร เปยสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงแอนมารี ฮาดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงจีรภา ไพรสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงชนาภา ภูมิจันทึก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงชญานิศ ภูมิจันทึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๘๙

นายทองใบ สีเสน
๐๗/๐๒/๒๔๘๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๐

นายไพบูลย์ จันทร์เติบ
๒๔/๐๖/๒๔๙๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๑

นายสมหวัง โสรภาพ
๒๔/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๒

นายสาญัน นิกรกุล
๐๕/๐๑/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๓

นายสังวาล แก้วชนะ
๑๔/๐๙/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๔

นายอำคา คำลือ
๒๘/๐๓/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๕

นายถาวร สวนรักษา
๑๗/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๖

นายบุญเลียง

้

เปลืองรัมย์

้

๐๘/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๗

นายเรวัต สินธุวงสานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๘

นายสงวน พุ่มจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๖๙๙

นายบุญทัน ลาษี ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๐

นายสุระปรีชา แหลมไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๑

นายธวัชชัย สุมาตรา
๒๐/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๒

นายจิตร คำจันทึก
๐๒/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๓

นายเจริญ สืบผาง
๑๐/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๔

นายแพง จันเต
๐๑/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๕

นายพิพัฒน์ ทนงแผลง
๐๖/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๖

นายหว่านสินชัย อินแขน
๐๔/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๗

นายลุน เกษสุภะ
๐๗/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๘

นายสมพงษ์ โคกธนู
๑๙/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๐๙

นายสมชาย จันทาบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๐

นายสุวิทย์ ศรีแดงน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๑

นายอุทัย เพ็งขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๒

นายวิชาญ พานทอง
๒๒/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๓

นายพิชิต ชัยชนะ
๐๓/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๔

นายประสพโชค พึงบุญ

่

๑๕/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๕

นายสมหมาย สุทธิโสม
๐๑/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๖

นายฉลอง ยอดขำ
๐๘/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๗

นายคมชัฏ พิณโส
๐๒/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๘

นายสุนทร กลันยวง

่

๑๗/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๑๙

นายคนึง กุลบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๐

นายวิชัย ประสานพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๑

นายมนตรี แสงบา
๑๓/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๒

นายกระทวน ศรีมูลตรี
๒๗/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๓

นายชูศักดิ

์

เฉยฉิว
๑๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๔

นายนิพนธ์ เลิศสงคราม
๒๒/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๕

นายวิมลชัย อินธิยา
๐๘/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๖

นายคำเสาร์ สีหล้า
๒๓/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๗

นายตัดเพ็ชร แก้ววิเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๘

นายสุนทร ฝงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๒๙

นายสุพันธ์ ใจแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๐

นายวินัย นาคาวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๑

นายอินทร์ แก้วเนตร
๒๖/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๒

นายวุฒิพงษ์ มาแสง
๐๗/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๓

นายสาย เหลาเทียร
๒๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๔

นายศักดิชาย

์

สถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๕

นายนิกร จริมา
๑๔/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๖

นายวิชัย ศรีทองแท้
๐๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๗

นายผลิตผล ภูสีนาค
๑๑/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๘

นายสมเกียรติ ละชัว

่

๑๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๓๙

นายดวงเจริญ แสงสว่าง
๑๐/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๐

นายสุบิน ไชยผุ
๑๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๑

นายศรายุทธ มิงไม้

่

๒๐/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๒

นายเสนาะ ศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๓

นายนิคม นันทะศรี

๒๓/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๔

นายสุพรรณ ทองอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๕

นายวสันต์ พากุล
๐๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๖

นายวันชัย ใจหมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๗

นายพรมมา บุญหลัง
๐๗/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๘

นายวิบูลย์ ยางวิเศษ
๐๙/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๔๙

นายบัวพันธ์ โคตะนนท์
๑๕/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๐

นายฐิติกานต์ บุทา
๐๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๑

นายมานะ รืนคุณ

่

๑๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๒

นายหาญ ทองลา
๐๘/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๓

นายสงคราม ไชยมาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๔

นายปยะวิทย์ ผิวจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๕

นายหงส์ ทิพพรม
๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๖

นายเชิดชาย สิมรุณ
๐๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๗

นายประสาร แสงแดง
๐๗/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๘

นายเกรียงศักดิ

์

จงไกรจักร์
๑๙/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๕๙

นายวิชาญ สิมชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๐

นายคำหวัน พลไกร
๒๘/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๑

นายปญญา อาจคำพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๒

นายทองใส มิงขวัญ

่

๑๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๓

นายอุดร ตุ้ยแป
๐๗/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๔

นายไพทูรย์ ปนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๕

นายสัจจา รัตนดี
๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๖

นายณัฐพล มนไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๗

นายนะเรศ พุ่มจุ่น
๑๗/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๘

นายอุรักษ์ พลอยพะเนาว์
๐๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๖๙

นายณภัทร นิวงษา
๒๙/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๐

นายวิลัย บุราศรี
๒๙/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๑

นายวุฒิชัย บาลลา
๒๙/๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๒

นายชนะชัย พรมมาลุน
๐๗/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๓

นายกำพล สมปญญา
๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๔

นายสำรวย ปกทอง
๐๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๕

นายชาตรี นาคนุช
๒๖/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๖

นายปรีชา ปองเทพ
๑๗/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๗

นายบรรเทิง สังข์ทอง
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๘

นายธงศักดิ

์

สุดน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๗๙

นายธานินทร์ นาคเสน
๒๒/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๐

นายคมสัน นามวงค์
๒๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๑

นายอังคาร ดวงมาลา
๑๓/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๒

นายธนกร เผ่าทองงาม
๐๕/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๓

นายอัมพร ดวงแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๔

นายประเวช น้อยคูณ
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๕

นายสมชาย เนียมใจวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๖

นายบุญช่วย เห็มวิจิตร
๐๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๗

นายประจักร์ ภูมิสนิท
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๘

นายกวิน พรมดี
๑๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๘๙

นายณรงค์ศักดิ

์

กำกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๐

นายภานุว้ฒน์ จันทวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๑

นายจันทะมอน ศรีสงคราม
๒๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๒

นายศุรชัย โคตรชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๓

นายชาญณรงค์ คงศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๔

นายรุ่งโรจน์ งามสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๕

นายนามศร เชิงชม
๑๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๖

นายอรรนพ อุทโท
๒๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๗

นายนนท์รวิศ เคหะบาล
๐๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๘

นายปญญา พิมพรรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๗๙๙

นายณัฐพล พรายนุ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๐

นายแดง ทองคำ
๐๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๑

นายกฤษณะ ธรรมมังษา

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๒

นายบุญเลิศ โพธิมณี

์

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๓

นายทองดี สิทสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๔

นายคมพิชิต คิดค้า
๐๓/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๕

นายชูชัย ประสพสุข
๑๕/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๖

นายทรงฤทธิ

์

สุโพเคน
๑๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๗

นายสุจิตร์ สายเสน
๑๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๘

นายแสนแสบ พัยธุ์ฉนวน
๑๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๐๙

นายสุภี บรรเทาทัน
๐๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๒ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๐

นายสมมาศ ช้างทอง

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๑

นายมนัสพงษ์ รอดเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๒

นายสุวรรณ กาฬจักร

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๓

นายยงยุทธ ศรียะ
๒๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๔

นายการันต์ ประกอบสุข
๒๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๕

นายจำลอง ผกาทอง
๐๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๖

นายพิลม ผลภาค
๐๔/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๗

นายกำพล ประเสริฐศรี
๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๘

นายสัญชัย พันธุ์ออน

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๑๙

นายวัชราภรณ์ แสนคำ
๑๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๐

นายธรากร ไตรภูมิ
๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๑

นายปรีชา ฤทธิสอาด

์

๐๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๒

นายคำนึง สุโรรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๓

นายเพลิน มูลแก้ว ๑/๕/๒๕๒๔ เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๔

นายสัจจธรรม วัฒนจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๕

นายทวีสุข เหล่าเคน
๑๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๖

นายพิทักษ์ อาจธานี
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๗

นายบุญเชิด สาสะ
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๘

นายอนุรักษ์ หาวิชา
๒๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๒๙

นายพิชิต ปวะสาร

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๐

นายประสาน ไชยคำ
๒๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๑

นายธวัชชัย สุดามา

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๒

นายเรวัต แก้วมหิทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๓

นายปฏิญญา จันทร์ซ้าย
๐๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๔

นายกัมพล เพ็ชรหนัก

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๕

นายขวัญชัย เสนมา
๒๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๖

นายสยาม ศรีวิชา
๑๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๗

นายปรัชญา เขียวชะอุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๘

นายกิตติพงษ์ ศรีประสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๓๙

นายอภิวัตร ทองทัว

่

๑๘/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๐

นายสุเมธ ประทุมทอง
๐๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๑

นายประสิทธิ

์

สองต่อ
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๒

นายคำใส สุปญญา
๐๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๓

นายประสิทธิ

์

กลินสักโก

่

๑๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๔

นายประครอง กิจช่วย
๒๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๕

นายเซ้ง แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๖

นายบุตรตา นาม
๑๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๗

นายยุทธพงศ์ ลาภมาก
๐๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๘

นายสมโภชน์ ปรางค์ฉัตร
๐๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๔๙

นายอนุชัย โพชฮาด
๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๐

นายประดิษฐ์ กลินหอม

่

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๑

นายรุ่งนิรันดร์ หล่อสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๒

นายเอกวิทย์ ตระกูลดี
๒๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๓

นายสุพจน์ สีนอก
๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๔

นายรณรต สินธุวงสานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๕

นายอาทิตย์ วังกะธาตุ

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๖

นายจักรกฤษณ์ สมทรง
๑๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๗

นายพจพงษ์ พงษ์ไทย

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๘

นายสันทัด ขันซ้าย
๑๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๕๙

นายมารุต ศรีหัวแฮ
๐๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๐

นายสมเดช บุญยืน
๐๘/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๑

นายสมศักดิ

์

รุจิศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๒

นายวุฒิพงษ์ เพียภูเขียว
๐๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๓

นายสมควร สำราญรืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๔

นายวัชรินทร์ ปลัดกอง
๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๕

นายพนม มองทัง

๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๖

นายณัฐนพงษ์ เหลืองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๗

นายอนันต์ กัลยา
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๘

นายยงยุทธ์ พุทธวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๖๙

นายสิทธิศักดิ

์

สวัสดิพูน

์

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๐

นายนภดล รนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๑

นายรัชา ปราณะ

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๒

นายศักดิชัย

์

ฉัตรจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๓

นายวีระศักดิ

์

เมืองซอง
๒๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๔

นายพลยุทธ จันทรโคตร
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๕

นายวิชา มีรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๖

นายปญญา ยินดี
๑๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๗

นายพรศักดิ

์

ฉาดพรมราช
๐๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๘

นายวีระพงษ์ สิงห์คะ
๐๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๗๙

นายศักรินทร์ ทองมะน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๐

นายปยะสัตย์ ก่อน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๑

นายวิมาย บุทา
๐๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๒

นายพยัคฆภูมิ จงใจสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๓

นายอาทิตย์ วิลัยสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๔

นายมานะชัย ประเสริฐศรี
๒๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๕

นายวุฒิพงษ์ จันทวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๖

นายทองพูน งอกคำ

๓๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๗

นายวิรัช เฉลิมวัฒน์
๒๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๘

นายธนงศักดิ

์

เข็มใคร
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๘๙

นายสายชล พัดโบก
๒๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๐

นายปริญญา เรืองวิริยะ

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๑

นายธงชัย มูลสิน
๒๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๒

นายเชิดชัย พูลแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๓

นายอาทร อันประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๔

นายวิลาส สิงห์ลา
๓๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๕

นายวัฒนา โทวะดี
๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๖

นายสนธยา หูตินุ
๐๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๗

นายไกรสิทธิ สุวาชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๘

นายสุทิน เข็มพุดไทย
๐๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๘๙๙

นายทวีกิจ ฉำผล
๐๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๐

นายสิทธิโชค บุราณหิต
๐๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๑

นายเชาวลิต กองการ
๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๒

นายประภาส ภูมิภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๓

นายปฏิภัทร จันทร์แดง
๑๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๔

นายประวิทย์ มุงกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๕

นายจรัญ เกิดเจอ
๒๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๖

นายเจริญ พลีชัยภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๗

นายภาคภูมิ แสงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๘

นายนำพล บัวพา

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๐๙

นายวีรพงษ์ พงษ์พยัคฆ์
๐๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๐

นายเก๋ สมบัติ
๑๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๑

นายวีรศักดิ

์

ขันธวิชัย
๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๒

นายวรวัฒน์ ราชบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๓

นายอาทิตย์ ภูชะลำ
๒๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๔

นายอภิวัฒน์ชัย วงศ์สุรศิลป
๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๕

นายชัยวัฒน์ กุลสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๖

นายอนุวัฒน์ โพธิพัฒน์

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๗

นายสุริยา สุขเลิม
๒๕/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๘

นายณัฐพงษ์ อุ่นดี
๒๓/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๑๙

นายธราเทพ พาสัญจร
๑๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๐

นายอนุพล สิงห์ประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๑

นายราชัน อุทัยแพน
๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๒

นายสรายุทธ นุบาง
๐๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๓

นายธงชัย จันทร์อ้วน
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๔

นายศิวนันท์ สะอาดสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๕

นายเจนณรงค์ นาคเกตุ
๑๙/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๖

นายสมโภชน์ ถุงนำคำ
๐๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๗

นายเดช โสวาป
๐๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๘

นายรณชัย
เหง้าพรหมมินทร์ ๐๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๒๙

นายคติพจน์ กาญจนพันธุ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๐

นายวืทยา พิมพา
๐๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๑

นายธวัชชัย แหวนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๒

นายสุรศักดิ

์

ศรีชัย
๑๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๓

นายธีระยุทธ เนียมสอน
๑๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๔

นายบุญส่ง เพียรอาสา
๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๕

นายวิรัตน์ เพชราเวช
๑๖/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๖

นายส้นติสุข ชุ่มเสนา
๑๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๗

นายทศพล คองกิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๘

นายอภิชัย เรืองโสม
๐๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๓๙

นายทวี สาศรีรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๐

นายขัวญชัย ศรีดี
๒๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๑

นายสมบัติ เจริญวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๒

นายบุญฤทธิ

์

โปยขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๓

นายสมคิด ถวิลไพร
๐๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๔

นายดาวเหนือ เสียบกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๕

นายจีรศักดิ

์

วงค์ดา
๒๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๖

นายธวัชชัย เพ็งชัย
๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๗

นายโชคชัย สีตี

๋

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๘

นายฉัตรชัย จิตงาม
๐๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๔๙

นายสุทัศน์ เกษร
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๐

นายอัมพล คำบุ

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๑

นายรัถชัย บุญเชิด
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๒

นายชาญชัย กุลวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๓

นายสุลักษณ์ หินอ่อน
๐๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๔

นายเจษฎา โสที
๒๒/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๕

นายทรงสิทธิ

์

แสงเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๖

นายวีระพงษ์ สุขมัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๗

นายคมสัน สิทธิสาร

๓๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๘

นายวิทวัส ลิมสุวรรณ

้

๒๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๕๙

นายจรัญ ลีประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๐

นายณัฐวุฒ ธรณี
๐๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๑

นายคุณวุฒิ ภูล้นแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๒

นายธีระพงษ์ ห้าวหาญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๓

นายกฤษณพงศ์ เรืองสาย
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๔

นายธวัชชัย สมศรี
๒๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๕

นายเกรียงศักดิ

์

ปูหลวงพรหม
๑๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๖

นายมานพ ภูจำนงค์
๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๗

นายประภัทร จารุเบญจ

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๘

นายมงคล กลมลี
๑๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๖๙

นายกฤษฏากร คูณเดช
๒๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๐

นายธีรวัฒน์ สายหยุด

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๑

นายอุทิตย์ แสงกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๒

นายวิชิต ทองทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๓

นายนิวัฒน์ แลสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๔

นายวุธวรสิงห์ เจริญขึน

้

๑๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๕

นายนิกร กลินแก่นเวช

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๖

นายขจรเกรียรต์ ปนกิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๗

นายธราธิป ปานะโต
๒๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๘

นายสถาพร จันทร์สะอาด
๐๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๗๙

นายดนัยเดช เสมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๐

นายศตวรรษ เขียวงาม
๐๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๑

นายทรงวุฒิ คงทน
๑๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๒

นายอธิวัฒน์ ขืดสันเทียะ
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๓

นายนิติวุฒิ ทินหงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๔

นายธีระพงษ์ พลางไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๕

นายเกรียงไกร สีกำ
๐๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๖

นายภาณุวัฒน์ ชุดไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๗

นายชัชชัย ทนช่างยา
๒๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๘

นายทองสุ่ม อุ่นจันที
๒๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๘๙

นายประกิจ ใจใหญ่
๐๒/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๐

นายปรีชา ไชยะวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๑

นายเทพประสิทธิ

์

ประถมพันธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๒

นายนฤเบศร์ โสกัณฑัต
๑๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๓

นายชัยมงคล คำเขียว
๐๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๔

นายสมปอง แสงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๕

นายอำนาจ มาตย์แก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๖

นายอิสระพงษ์ โจ้นโทน
๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๗

นายกิติศักดิ

์

แสงอุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๘

นายสุชาติ คำมีราช
๐๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๘๙๙๙

นายรุ่งโรจน์ หยิบยก
๒๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๐

นายวัชรินทร์ กุรังษี
๒๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๑

นายณัฐพล หลวงสมบัติ
๐๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๒

นายสมควร แย้มศรี
๓๐/๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๓

นายนที สามนคร
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๔

นายพิศณุ เห็นสม
๓๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๕

นายอดิศักดิ

์

ผิวสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๖

นายณัฐพงษ์ กาญจนพฤกษ์
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๗

นายพันธนา อ่อนคำ
๐๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๘

นายชัยสิทธิ

์

ภูมิแสนโคตร
๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๐๙

นายอดิเรก เพียะวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๐

นายวันเฉลิม วรรณสาลี
๑๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๑

นายอดุลย์ ศรีวงษา
๒๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๒

นายเดชขจร หมืนจิตย์

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๓

นายพิพัฒน์พงศ์ พึงกุล

่

๒๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๔

นายอรรถพันธ์ จันทร์อุทะ
๐๔/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๕

นายลักษณ์ประชา เจริญวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๖

นายภิญโญ โพตะเภา
๑๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๗

นายณัชฑกร สมนึก
๒๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๘

นายกรุง ภูมิหนองเปด
๒๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๑๙

นายวิรัตน์ เพือแก้ว

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๐

นายทศวรรษ เลิศอารยกุล
๐๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๑

นายนิธินันท์ อุทาวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๒

นายปยะพงศ์ พันธ์ไพโรจน์
๒๘/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๓

นายกำธร ชัยปทม์
๐๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๔

นายขวัญชัย ครองบุ่งคล้า
๑๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๕

นายไพบูลย์ เทพแสง
๐๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๖

นายสัญญา จันทร์แสง
๒๐/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๗

นายวุฒิศักดิ

์

ภูคำใบ
๐๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๘

นายวิชิต คุณสมบัติ
๒๙/๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๒๙

นายพัฒนา สมศรีงาม
๒๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๐

นายวัชระ บัวลาด
๒๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๑

นายสุริยา วิไลขำ
๒๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๒

นายวีระชัย ลุนละหุย
๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๓

นายอัศวิน ศรีเมือง
๒๙/๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๔

นายกฤษณะ จันโท
๑๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๕

นายธนชัย แซ่คู
๒๕/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๖

นายอำพล ไกรชะนะ
๑๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๗

นายมงคล แย้มเกษสุคนธ์
๐๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๘

นายอำพล ภารีรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๓๙

นายธนลักษณ์ ใจเผือแผ่

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๐

นายกฤตภาส สบายดี
๒๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๑

นายอิศรา ปยะกาโส
๒๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๒

นายนัฐพงษ์ นามราช
๐๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๓

นายสิทธิชัย แสนบุตรดี
๒๔/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๔

นายปฏิภาณ แก่นงาม
๐๙/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๕

นายอภิสิทธิ

์

ภักตะไชย
๑๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๖

นายพิชิต สุนินสุข
๒๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๗

นายสุภิยา เคหัง
๑๘/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๘

นายอนุชา โต๊ะขุขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๔๙

นายจิรายุทธ ชะนะทะเล
๑๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๐

นายปญญา วงศ์สุวรรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๑

นายวัฒน์สระพงษ์ คนหาญ
๐๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๒

นายอุเทน ศรีงามเมือง
๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๓

นายอาทิตย์ ผิวขำ
๓๑/๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๔

นายณัฐพร มันหมาย

่

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๕

นายพิชาติ บุทา
๒๓/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๖

นายภานุพงศ์ จอมเกาะ
๒๙/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๗

นายธีรวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๘

นายชาญวิทย์ โพสลิต
๐๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๕๙

นายอดิรุจ หนูตอ
๐๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๐

นายจักรพงษ์ คิดรอบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๑

นางสาวชุติญา เพิมสิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๒

นางสาวนันทนา นาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๓

นางสาววิภาพร แสนสว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๔

นางสาววนารี ถากกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๕

นางสาวสิริพร สะอาดดี
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๖

นางสาวถาวรีย์ ปนด้วง
๒๘/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๗

นางสาวศิริวิมล มูลตรีศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๘

นางสาวมาริษา สีสมงาม
๒๖/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๖๙

นางสาวขจีวรรณ วัณณโอฬาร
๐๕/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๐

นางสาวพรพรรณ อรรคธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๑

นางสาวฐิติพร สุวรรณโชย
๒๑/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๒

นางสาวธิดารัตน์ พรมมีพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๓

นางสาวปณฑิตา อุดรวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๔

นางสาวอัญรัตน์ บุปผารัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๕

นางสาวกรพรหม บัวรังษ์
๐๔/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๖

นางสาวมณีวรรณ โพธิศรี

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๗

นางสาวสุกัญญา ศรีงาม
๒๒/๐๓/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๘

นางสาววิมล คำโฮง
๓๑/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๗๙

นางสาววันดี กองจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๐

นางสาวสุภานันท์ วงศ์กลม
๐๓/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๑

นางสาวสุดท้าย พูนสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๒

นางสาวเกศรินทร์ อัญฤาชัย
๒๑/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๓

นางสาวกนกวรรณ โภคทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๔

นางสาวดวงตา บัญชาเมฆ
๑๕/๐๕/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๕

นางสาวสุนิสา แสงสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๖

นางสาวดลพร สายสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๗

นางสาวรุ่งนภา แสงฉิม
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๘

นางสาววรรณา ปูอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๘๙

นางสาวจุรีรัตน์ โกมารทัฒน์
๑๖/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๐

นางสาวนันท์นภัส ทะนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๑

นางสาววราภรณ์ จันดาคูณ
๒๕/๐๓/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๒

นางสาวอรวรรณ โล่อนันต์
๒๒/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๓

นางสาวเบญจวรรณ นาคปาน
๐๑/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๔

นางสาวละออง พลเดชา

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๕

นางสาวผกามาศ เหลียมสุวรรณ

่

๐๘/๑๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๖

นางสาวสุภาพร หนองพล

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๗

นางสาวศิรัญ อุดมกาญจน์สิน
๑๓/๐๗/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๘

นางสาวกรกนก ทองขันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๐๙๙

นางสาวจิราภรณ์ เจริญสุข
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๐

นางสาวรัชนี โพธิชา
๑๕/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๑

นางสาวบุษบง เศษรษฐทัต
๓๐/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๒

นางสาวมณีนุช มังคุด

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๓

นางสาวยุวดี คำทะลุง
๐๙/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๔

นางสาวปยะนันท์ บริบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๕

นางสาวดรรชนี จุลอุด
๐๙/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๖

นางสาวไพรวัลย์ โคตรนาม
๑๙/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๗

นางสาวพรทิพย์ เกิดมงคล
๒๕/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๘

นางสาวนรินทร เกษมกุล
๒๒/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๐๙

นางสาวอรนุช จำเริญ
๑๕/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๐

นางสาวจารุวรรณ อวนใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๑

นางสาวรัชนีวรรณ ใจกระสันต์
๐๙/๐๗/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๒

นางสาวจีประภา กองจำปา
๑๒/๐๓/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๓

นางสาวเฉลียว จันทกุมาร
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๔

นางสาวปราณี ทองจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๕

นางสาวพัชรี เอียมศรี

่

๒๓/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๖

นางสาวกาญจนา ปุริสมัย
๒๕/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๗

นางสาวจีระนันท์ ทองคง
๑๐/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๘

นางสาวจิตติมาพร ศรีปราชญ์
๐๙/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๑๙

นางสาวจุฑาทิพย์ วิเชียรชัย
๒๕/๐๘/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๐

นางสาวสมรรัตน์ ตู่ภมร
๐๙/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๑

นางสาวพัชรมัย พรหมวิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๒

นางสาวพัทรนัน แปนแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๓

นางสาวชมพูแก้ว แสงสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๔

นางสาวธนาภรณ์ นิจพานิชย์
๑๒/๐๘/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๕

นางสาวนันท์นภัส มีทองแสน
๐๕/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๖

นางสาวนริศรา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๗

นางสาวสุนิสา ใยเยียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๘

นางสาวอัจฉราภรณ์ กลางคาร
๐๖/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๒๙

นางสาววันเพ็ญ พันธ์ชา
๑๐/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๐

นางสาวเสนียน มากแสน
๐๖/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๑

นางสาวนำผึง

้

พลายดี
๑๙/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๒

นางสาวสกุลณัฐ จันสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๓

นางสาวเกวลิน พันธ์พงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๔

นางสาวสาวิศา บุญประสบ
๑๖/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๕

นางสาวนุชจรีย์ จรรยาธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๖

นางสาวนัดตะวัน เปรมจิตรชืน

่

๑๑/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๗

นางสาวอินทราณี ทองกันทม
๐๕/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๘

นางสาวศศิธร พินิจ
๐๖/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๓๙

นางสาววาสนา เกือการ

้

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๐

นางสาวสุวคนธ์ โคตุทา
๐๙/๐๕/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๑

นางสาวฐิติรัตน์ คาโส
๐๖/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๒

นางสาวจุฑามาศ ชนม์สูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๓

นางสาวนงลักษณ์ กาฬจักร
๒๘/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๔

นางสาวลำดวน โชติกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๕

นางสาวนงคราญ นราแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๖

นางสาวคำกอง หมันสนาม

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๗

นางสาวรมิดา พสิษสุภัคโชค
๑๕/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๘

นางสาวณั,ฐณิชา ภูมิชัย
๑๑/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๔๙

นางสาวรัตติกาล สอนไชยา
๐๙/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๐

นางสาวคุจินทรา จินารักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๑

นางสาวกัญญาภัค เด่นกิริยาพงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๒

นางสาวปภัสรา เทพพรรณรงค์
๒๕/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๓

นางสาวสุนิสา นนท์คำภา
๒๙/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๔

นางสาวพัฒนา สอนสีดา
๑๘/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๕

นางสาวศกุลตลา บุญปลืม

้

๒๓/๑๑/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๖

นางสาวรุ้งกาญจน์ คุณงูเหลือม
๑๔/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๗

นางสาวยุภาพร นามบุญเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๘

นางสาวสุธิชา เบ็ญพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๕๙

นางสาวพัชราภรณ์ บำรุงแคว้น

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๐

นางสาวรัชดาภรณ์ ผลมูล
๑๑/๑๑/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๑

นางสาวไพรวัลย์ อรุณา
๐๖/๐๓/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๒

นางสาวนิรชา วิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๓

นางสาวบุษบา พันมหา
๐๓/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๔

นางสาวสุธิชา นิตยพล

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๕

นางสาวปรียานุช ศรีนิล
๐๔/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๖

นางสาวพิมพิสุทธิ

์

รัตนะมงคลกุล
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๗

นางสาวจารุวรรณ จิตต์ประมาณ
๐๒/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๘

นางสาวอรุณี จันถา
๐๔/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๖๙

นางสาวศิริพร สายคำภา
๐๖/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๐

นางสาวพฤกษา จันทร์สารี
๐๘/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๑

นางสาวเมตตา ชูกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๒

นางสาวหนูกานต์ ไชยวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๓

นางสาวฉวีวรรณ สุริยันต์
๐๓/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๔

นางสาวสำราย จันทร์ภิรมย์
๒๖/๐๙/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๕

นางสาวมณฑา จันทร์งาม
๐๓/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๖

นางสาวหงษ์สกุล ศรีใส
๒๕/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๗

นางสาวภิญญาดา บางบ่อ
๒๙/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๘

นางสาวนาตยา เบนฮาซัน
๑๘/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๗๙

นางสาวศิโรรัตน์ วรรณกุล
๐๒/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๐

นางสาวหงษ์ทอง สมบัติวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๑

นางสาวพรพรรณ วัณณะสุต
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๒

นางสาวปริญญา ดารัก
๐๓/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๓

นางสาวปาริฉัตร บังเอิญ
๐๙/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๔

นางสาวยุพา คำตา
๐๕/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๕

นางสาวอริสา โคตรศรีหา
๐๓/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๖

นางกฤตยา ท้าวคำหลง
๒๕/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๗

นางสาวอริสา เดิมทัมรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๘

นางสร้อยสุดา เกิดแปลงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๘๙

นางสาวสุมารา ภู่เปยม
๐๖/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๐

นางสาวเอืองพร

้

แสงมณี
๐๓/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๑

นางสาวอนุสรา โคกแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๒

นางสาวญาณิศา เรืองสูงสุด
๒๓/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๓

นางสาวจันทร์จิรา ศรีสุโข
๑๙/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๔

90พิกุล กองทองนอก

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๕

นางสาวกฐิน คำลา
๒๘/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๖

นางสาวนำเพชร ท้าววงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๗

นางสาวศศินภา ส่งศรี
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๘

นางสาวลลิตา จันทร์มี
๐๓/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๑๙๙

นางสาวรัตนา ทองทรงธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๐

นางสาวละม่อน มีสุข
๐๙/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๑

นางสาวศิริวรรณ เกษมสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๒

นางสาวกิตติยา แสงกระจ่าง
๐๙/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๓

นางสาวอารีย์ยา ตระกูลอารีย์
๐๖/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๔

นางสาวจิรนันท์ ทิมเทียง

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๕

นางสาวพรวี ผ่องภิญโญ
๐๕/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๖

นางสาวศิริรัตน์ ปญญาแจ่ม
๑๔/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๗

นางสาวจีรวรรณ มันคง

่

๑๙/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๘

นางสาวปวีณา สิงห์วิชัย
๑๓/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๐๙

นางสาวอรอนงค์ ฮวบจู
๑๔/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๐

นางสาวอารยา ทองเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๑

นางสาวชลธิชา ผิวพรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๒

นางสาวสายทอง แตงช้าง
๐๓/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๓

นางสาวสุชาดา หยิบยก
๒๒/๐๖/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๔

นางสาวสาวิณี บุญศรี
๐๓/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๕

นางสาวอัญชัญฐา เศรษโฐ
๐๙/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๖

นางสาวจันทิวา ชูกำลัง
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๗

นางสาวมะลิวัลย์ วินทะไชย

๒๓/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๘

นางสาวอริศา สีมอ
๑๙/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๑๙

นางสาวมารตรี ธรรมนึงคุณากร
๑๒/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๐

นางสาวชาลินี เหง้าแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๑

นางสาวปรียาพัชร โพธิจันทร์

์

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๒

นางสาวสุพัตตรา ถำวาป
๑๑/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๓

นางสาวบุญทอง มณีภาค
๒๙/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๔

นางสาววิไล พรมวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๕

นางสาวพัชรี นิติคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๖

นางสาวปู ทองสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๗

นางสาวบุญส่ง สร้อยสำโรง
๐๑/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๘

นางสาวสุมาลี สุทธิชืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๒๙

นางวิชุดา สว่างแจ้ง
๐๕/๐๒/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๐

นางสาวอริสรา สุขศรีพะเนา
๒๖/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๑

นางสาวนวพรรณ ศรีราจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๒

นางสาวจิราภรณ์ จินดา
๑๖/๑๒/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๓

นางสาวพิมพ์ศิริ จันทะโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๔

นางสาวสุภาพร งามสันต์
๑๙/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๕

นางเยาวรัตน์ นิลประกาศ
๓๐/๐๖/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๖

นางสาวสายพิณ วงศ์สุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๗

นางสาวดาวเรือง ผาแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๘

นางสาวนฤมล โรจน์ชลา
๒๓/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๓๙

นางสาวดาว กวดนอก
๒๙/๐๕/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๐

นางสาวเซ็น คำสุข
๒๕/๐๕/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๑

นางสาวปราณี บัวขาว
๒๒/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๒

นางสาวอำภา อ่อนเนตร
๑๙/๐๕/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๓

นางสาวกนกวรรณ เกตุทอง
๑๔/๐๘/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๔

นางสาวสุนิษา นาคเสนีย์
๑๑/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๕

นางสาวภาวิณี ชาติผักแว่น
๒๖/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๖

นางสาวสุพัตตรา จอกทอง
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๗

นางสาวเกสร จิมะเริง
๒๓/๐๖/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๘

นางสาวเพียงใจ ปะสิระเตสัง
๒๘/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๔๙

นางสาวธิดารัตน์ หมืนฤทธิ

่ ์

๒๕/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๐

นางสาวสุภาพร อุ่นวัง
๑๑/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๑

นางสาวสมใจ เติมกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๒

นางสาวทัศวรรณ สองเหลือง
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๓

นางสาวสมใจ ศรีน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๔

นางสาวสุวิมล สิทธิสูงเนิน

์

๑๑/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๕

นางสาวโสภา ช่างไม้
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๖

นางสาวอรวรรณ วันน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๗

นางสาวสุพรรณษา บัวศรี
๒๕/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๘

นางสาวพาฝน ยามกระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๕๙

นางสาวปนทนียา เสยกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๐

นางสาวนิรมล ทองครบุรี
๒๖/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๑

นางสาวอังสุมาริน เกิดทะเล
๑๒/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๒

นางสาวเพ็ญ สามโคกสูง
๐๙/๐๒/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๓

นางสาวศรสวรรค์ ยมดำ
๐๓/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๔

นางสาวธัญภา ภู่เพ็ชร
๐๒/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๕

นางสาวสุนทรี พินโยบาง
๐๕/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๖

นางสาวสุพัตรา หยังบุญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๗

นางสาวอรุวดี เภาเวียงคำ
๐๗/๐๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๘

นางสาวธนภรณ์ นามพิมาย
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๖๙

นางสาวพรศิลป ดามวาสี
๐๑/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๐

นางสาวอมรรัตน์ ยุปานันท์
๒๙/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๑

นางสาวอารีญา จันทร์วิชัย
๒๘/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๒

นางสาวกัญญารัตน์ เส็งเศียร
๒๘/๐๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๓

นางสาวสุนิษา เวียงอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๔

นางสาวกาญจนา บุญเกิด
๑๒/๐๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๕

นางสาวอมรรัตน์ มุ่งช่วย
๑๒/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๖

นางสาวนฤมล แสนศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๗

นางสาวชัชฎาภรณ์ วงษ์ทองดี
๑๙/๐๖/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๘

นางสาวนันทิกานต์ แซ่ลี

้

๑๒/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๗๙

นางสาวเล็ก ลำลหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๐

นางสาวรัชนิดา โภคะละ
๑๖/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๑

นางสาวอมรรัตน์ มโนวิไลพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๒

นางสาวจำเรียง พุ่มเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๓

นางสาวปยวรรณ โสมรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๔

นางสาวนำฝน ชูติมาน
๑๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๕

นางสาวสุภาวดี บุษดีวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๖

นางสาวชนิสรา เพ็งจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๗

นางสาวสุรีรัตน์ เขจรเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๘

นางสาววิภาณี เนืองคันธีร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๘๙

นางสาววิภาวรรณ ปานกลิน

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๐

นางสาวธัชชนก ศิริพร
๒๙/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๑

นางสาวจารุณี คุ้มหินลาด
๑๔/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๒

นางสาวขนิษฐา ภูพาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๓

นางสาวนิภาพร บุตรพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๔

นางสาวภริตพร มูลสิติ
๒๑/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๕

นางสาวรุจิเรข ทองสุก
๑๔/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๖

นางสาววลัยพร ประทัง
๒๒/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๗

นางสาวพัชรพร ศรีชุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๘

นางสาวสุภาวดี ชนะชัย
๑๑/๐๓/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๒๙๙

นางสาวจิราวรรณ วงศ์ประชุม
๑๙/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๐

นางสาวเพ็ญนภา พุทธสอน
๒๕/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๑

นางสาวกาญจนา เอียมศรี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๒

นางสาวณีระนุช อุตวงศ์
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๓

นางสาวนิตญา ทับวิจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๔

นางสาวแทนฤทัย สร้อยเพ็ชร
๐๘/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๕

นางสาวจุฑามาศ ขังเงิน
๑๖/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๖

นางสาวเสาวคนธ์ ภาคสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๗

นางสาววิจิตรา คะสา
๑๔/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๘

นางสาวปลิตา ถุระบุตร
๒๘/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๐๙

นางสาววชิรญา จรบุรมย์
๐๖/๐๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๐

นางสาววีรญา พิมพิเชย
๐๓/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๑

นางสาวสุขสรรค์ ธิดา
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๒

นางสาวลุมณี สิงห์คำปอง
๒๒/๐๕/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๓

นางสาวอุไร นนท์พละ
๐๔/๐๘/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๔

นางสาวจริวรรณ พ่วงสมพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๕

นางสาววิภาวดี ศรีสุภาภรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๖

นางสาวทิพย์เกษร งามตา
๒๕/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๗

นางสาวอนุชิตา โทสทา
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๘

นางสาววิไลวรรณ จันทะแสง
๒๒/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๑๙

นางสาวกนิษฐา เอียมสะอาด

่

๒๓/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๐

นางสาววาสนา มาลัย
๑๖/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๑

นางสาวจันทร์จิรา แสงเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๒

นางสาวสุขี วาริเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๓

นางสาวเย็นฤดี แก้วคำ
๒๖/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๔

นางสาวบุญมี ตู้ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๕

นางสาวสมพิศ ภู่โอ่งทอง
๒๖/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๖

นางสาวบุญอ้อม โภชนัง
๐๕/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๗

นางสาวจามจุรี ดีเกษม
๐๔/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๘

นางสาวมินตรา เศษวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๒๙

นางสาวบุณยานุช แก้วพรม
๑๖/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๐

นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๑

นางสาวนำฝน จันวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๒

นางสาวเนาวรัตน์ ฉัตรทอง
๑๒/๐๘/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๓

นางสาวณัฐสุดา คงประศุกร์
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๔

นางสาววัลวิภา วิจิตรนันทนา
๑๕/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๕

นางสาวณัฐาวรีย์ รอดพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๖

นางสาวกัลยา ผลจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๗

นางสาวปุณณมี สุขยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๘

นางพิมลพรรณ พูลเพิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๓๙

นางสาววลาวัลย์ ณ ตะกัวทุ่ง

่

๑๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๐

นางสาววารี ชนะการี
๐๔/๐๔/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๑

นางสาวทัศนีย์ เทพนุกูล
๒๖/๐๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๒

นางสาวสุนารี แสวงนาม
๑๖/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๓

นางสาวนิภาพร โพธิเกตุ

์

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๔

นางสาวจุฑารัตน์ ยอดอาจ
๒๖/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๕

นางสาวทัศณี งามขำ
๒๕/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๖

นางสาวรุ่งนภา สุดสงวน
๐๘/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๗

นางสาวณัฐณิชา โพธิเอียม

์ ่

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๘

นางสาวรัชนี มณีวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๔๙

นางสาววัชราภรณ์ มาไพล
๑๑/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๐

นางสาวจิราภรณ์ ปานเหม

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๑

นางสาวกรรณิการ์ กนิษฐวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๒

นางสาวพัชราภรณ์ ชูช่วย
๒๙/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๓

นางสาวสุพรรณี นามมะรุม
๑๔/๐๓/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๔

นางสาวเจนจิรา นารีบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๕

นางสาววรรธนา ศรีสิงหะเดช
๒๖/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๖

นางสาวเพชรสมร บุญยพุด

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๗

นางสาวพรภิรมย์ มังคัง

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๘

นางสาวเกสร อินทะพัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๕๙

นางสาวพรนภา บองเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๐

นางสาวอังศุมาริน ติงทอง

่

๐๘/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๑

นางสาวทัศนียา เสริมบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๒

นางสาวอรวรรณ มาภัย
๐๔/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๓

นางสาวพิมพ์พร แซงกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๔

นางสาวสุรีรัตน์ ปอมประโคง
๑๑/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๕

นางสาวอนุสรา มหาโยธี
๐๑/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๖

นางสาวบุษราภรณ์ ประทุมมา
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๗

นางสาวลำดวน ภารสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๘

นางสาวขนิษฐา วงษ์ษา
๑๓/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๖๙

นายทศพร ศรีสุทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๐

นายปรีชา แก่นคำ
๒๕/๐๘/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๑

นายชาญชัย วงคำจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๒

นายสันติ พาหา
๒๙/๐๗/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๓

นายพิเศษ อัคราช
๒๕/๐๕/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๔

นายศักดิดา

์

ไชยมาตร
๒๓/๐๔/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๕

นายกัมพล ยมโคตร์
๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๖

นายเบญจมาศ พวงจำปา
๑๙/๐๕/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๗

นายพงศักดิ

์

คืนดี

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๘

นายจีรยุทธ บุญจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๗๙

นายณัฐวุฒิ ผดุงสันต์
๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๐

นายสุพล เชิญกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๑

นายธวัช มอมขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๒

นายพนม ขันนางลำ
๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๓

นายวีระชัย บุญบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๔

นายอายุฒ บุญภา
๑๖/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๕

นายจตุพล วีระชนานันท์
๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๖

นายวิษณุพร ภวังค์
๑๔/๐๙/๒๕๐๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๗

นายธีรวัฒน์ พุ่มจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๘

นายวิชาวิทย์ วังภูสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๘๙

นายประสาร ถามะพันธ
๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๐

นายธนพล พิลาสันต์
๑๘/๐๘/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๑

นายวัฒนา แก้วธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๒

นายพรชัย จันเจือ
๐๕/๐๙/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๓

นายธนะกร ลาแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๔

นายพิคิด เกือทาน

้

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๕

นายสุรชัย แฝงจันดา
๑๕/๐๑/๒๕๑๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๖

นายสันติพงษ์ รักษา
๑๓/๐๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๗

นายวิระพงษ์ คุณบุราณ
๑๔/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๘

นายศรายุทธ ประยงค์หอม
๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๓๙๙

นายอำนาจ แสนพล
๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๐

นายเกรียงไกร จ่างโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๑

นายบอย วรพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๒

นายกีรติ กะตะศิลา
๓๐/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๓

นายพรชัย ดียิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๔

นายอรรถพล แสงคราม
๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๙ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๕

นายวิสิษฐ์พล นวมพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๖

นายธวัชชัย ชัยคำ
๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๗

นายอิสระ ทองบาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๘

นายสายชล ปญจะมี
๐๒/๑๐/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๐๙

นายทศพร ตุลารักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๐

นายนรินทร์ ทิพอาสน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๑

นายนัฐวุฒิ กองพิมพ์
๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๒

นายจักรินทร์ นนคนหมัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๓

นายสุขสันต์ จันทราชัย
๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๔

นายสุทธิพงศ์ ทุมมี
๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๕

นายนวพล ผิวเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๖

นายกิจวัฒิ ปดชา

๑๖/๑๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๗

นายสิทธิศักดิ

์

หิปะนัด
๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๘

นายณัฐพงศ์ นาภรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๑๙

นายวรุฒ แสนพิลา
๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๐

นายกฤษดา จานผักแว่น
๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๑

นายวิทยา ตาสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๒

นายณัฐพล กุมภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๓

นายดิเรก มนต์กล้า
๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๔

นายวิทวัส กุดวิลาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๕

นายเรืองฤทธิ

์

ยางงาม
๑๓/๑๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๖

นายเกรียติศักดิ

์

ภูคงคา
๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๗

นายธนาทิพย์ วังคำแหง
๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๘

นายรณชัย เกิดถินไทย

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๒๙

นายอนุชา เขาวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๐

นายสุพจน์ เสือพลี
๐๔/๐๖/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๑

นายธนชัย พุ่มศิโร
๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๒

นายสุรศักดิ

์

โพธิศรี

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๓

นายจำรัส ไปได้
๒๔/๐๔/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๔

นายชาติชาย จำปามูล

๒๔/๑๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๕

นายอาทร เว้นบาป
๒๗/๐๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๖

นายสุเมศ ตะหน่อง
๒๗/๐๘/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๗

นายพิทักษ์ พันธ์ชัย
๑๒/๑๐/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๘

นายณัฐพล เขียวเรียว
๑๔/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๓๙

นายเก่ง แก้วขวัญ
๑๓/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๐

นายจักรา พรมสำลี
๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๑

นายธีระวุฒิ นามสีหาร
๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๒

นายพรเทพ จันบาป
๐๘/๐๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๓

นายสมประสงค์ เสร็จกิจ
๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๔

นายโรจน์ศักดิ

์

บุญศรี
๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๕

นายเจษฏา จุดวิสัย
๐๗/๐๔/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๖

นายอมรรัตน์ บุญธง
๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๗

นายสันติชัย สมงาม
๒๖/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๘

นายกริชชัย บุญศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๔๙

นายลักษณ์ ชนสีลังกูร

๒๑/๑๑/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๐

นายเจษฏาพงษ์ ทองสถิตย์
๒๕/๐๓/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๑

นายเจษฏา ไชยมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๑๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๒

นายดุสิต ภูดินขาว
๒๑/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๓

นายกำพล ตุ้ยศักดิคา

์

๑๗/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๔

นายธนธรณ์ วีระนาคินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๕

นายณัฐวุฒิ อินตา
๒๖/๐๖/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๖

นายอดิศร ภูยาแพทย์
๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๗

นายปวี เพิมสินธุ์

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๘

นายปปศิกร กันทะวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๕๙

นายธนิตศักดิ

์

อารีย์ถนอมวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๐

นายวุฒิชัย วงศ์จันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๑

นายสุทิน แก่นสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๒

นายธีรเจต ภูซ้ายสี
๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๓

นายวีระ ภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๔

นายภักดิพงษ์

์

พนมชัย
๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๕

นายเกียงไกร อุทัยรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๖

นายดิเรก โพนกองเส็ง
๑๔/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๗

นายท่อนจันทร์ ยุทธโส
๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๘

นายอนุรักษ์ ขันสีมนต์
๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๖๙

นายชูพงศ์ สมสีทำ

๒๔/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๐

นายอภิรักษ์ จ้วงกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๑

นายไตรภพ ตัณทประศาสน์
๑๗/๑๑/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๒

นายขวัญชัย พลรักษา
๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๓

นายทองใส โสมีสี

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๔

นายเตชินท์ เพชรหมู่
๐๖/๐๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๕

นายณรงค์ สุภาพร
๑๒/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๖

นายอรรถพล สือนาม
๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๗

นายสันติ ทองบุญ
๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๘

นายวีระศักดิ

์

จันทะสุระ
๐๘/๑๐/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๗๙

นายวัชรินทร์ ปณริบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๐

นายมานะ เขตสระน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๑

นายอธิศร คำวันดี
๐๕/๐๔/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๒

นายทวีพล โพธิแก้ว

์

๓๑/๑๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๓

นายสุรชาติ แก้วสาลี
๑๖/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๔

นายปญญา พุกกะเวส
๐๒/๑๐/๒๕๑๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๕

นายนิวัฒน์ สุขไพบูลย์
๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๖

นายธนากร น้อยผา
๒๓/๐๖/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๗

นายเจอหลาด คงทัน
๐๙/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๘

นายโมจีน พรมชัย
๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๘๙

นายวีระชัย สงกาสี
๐๒/๑๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๐

นายอ้อย นิลรอด
๐๙/๐๗/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๑

นายสงกรานต์ ผลจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๒

นายสุวิทย์ เสนารักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๓

นายกนกพัฒน์ คงทัน
๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๔

นายสายันต์ วรสิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๕

นายศิริศักดิ

์

สรรพคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๖

นายกษิธร ลีทา

๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๗

นายอดิสร สุตพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๘

นายทศพร สุยคำไฮ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๔๙๙

นายณัฐพงษ์ โคนาช้าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๐

นายสมชาย เสมอพิทักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๑

นายอนันต์ ปาสาเนาว์
๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๒

นายมานิต กันสาย
๒๗/๐๕/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๓

นายศักดิชัย

์

ตังสุข
๒๖/๐๖/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๔

นายศุภกิจ วรรณศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๕

นายอรุณ เหมพนม
๓๐/๐๕/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๖

นายพงษ์เดช สีส้ม
๑๙/๐๔/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๗

นายกัมปนาท พวงระย้า
๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๘

นายศิวดล แก่นดี
๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๐๙

นายกิตติศักดิ

์

จารุสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๐

นายคมกริช คำสอน
๐๙/๑๐/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๑

นายสุพทร พรมกัญยา
๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๒

นายเทวา ขันทอง
๑๑/๐๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๓

นายพิชิต ทวีพรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๔

นายเจตศรินทร์ พานุช
๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๕

นายพีระยุทธ อ่อนท้วม
๑๒/๐๖/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๖

นายอนุชา ศรีสังข์ชุม
๐๘/๐๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๗

นายอาทิตย์ ชัยสีดา
๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๘

นายอิธิพล กัลยานาม
๒๐/๐๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๑๙

นายวัชรากรณ์ สังข์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๑๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๐

นายวิชิต นามกาสา
๒๔/๑๐/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๑

นายอนุพงษ์ ขันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๒

นายอภิสิทธิ

์

ทองปน
๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๓

นายจิระพงศ์ แพะขุนทด
๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๔

นายสุทัศน์ บาลี

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๕

นายวิทยา กาญบรรจง
๑๘/๐๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๖

นายชำนาญ บุญเชิญ
๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๗

นายวัชระ นาริกุล
๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๘

นายธวัชชัย สนิท
๒๔/๐๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๒๙

นายปรียพล โนนตาเถร
๒๗/๐๑/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๐

นายปติกร พมกรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๑

นายพงศกร มัดหา
๐๔/๑๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๒

นายสุรเทพ เสือจำศิล
๒๑/๐๗/๒๕๑๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๓

นายสัญญา ทองปด
๒๑/๐๒/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๔

นายสุรชาติ จิตเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๕

นายวิรุฬห์ จันทร์จินดา
๒๔/๐๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

เดชโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๗

นายสุรศักดิ

์

โอนอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๘

นายเกียรติศักดิ

์

แสงพุฒ
๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๓๙

นายธีรกรณ์ บุญพงค์
๒๗/๐๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงจันทิรา น้อยตาแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงธนัญญา เกตุมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงธัญทิกา ปะสาวเท
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงนาตาชา อินทร์บำรุง
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงบุษบา ชาติสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงเปรมมิกา พันจันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงพัชราภา หล่าจันทึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงแพรพรรณ สิงษ์สำราญ
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงวาสินี เจิมขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์กลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงสุธิมา กองจันทึก
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายธนากร มะนะนัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายนฤชิต โปรดนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงพลอย ยิงนอก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงนริศรา ชนม์สูงเนิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงชุติมน แสนอุบล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ เชิดชู
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กชายสำเร็จ หอมหวน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายพิสิษฐ์ เสมสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงวรรณพร ทีจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก หนองกก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายเมธิชัย จัดงูเหลือม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายกฤษณัฐ ศิริสลุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงสุภาพร กองทองนอก ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงรินรดา แก่นจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงรัญชิดา พลสมวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงวริศรา ระแวงสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงธนัญชา คูณขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงรจนา เทียงจันทึก

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ยงจันทึก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๖๙

นางสาวจริยา แย้มจันทึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๐

นายชินวัฒน์ ประจวลกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๑

นายธนโชติ จันทสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๒

นางสาวพิมพ์มาดา จันทสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๓

นายณัฐวัตร มีสุวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๔

นางสาวณัฐวดี จารุภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายธรรพ์ณธร พุฒนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายจิตรกร แสนธิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายมินทร์ธาดา ร่วมธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายพชร สุนาพรหม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายสรวิศ ยอดกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายสมบัติ ขวัญชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงญาณิดา รุกไพรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เนียนพลกรัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา อ้วดจันทึก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

จอกกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายสิทธิพล ปุนโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายภัคพล วิชา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายทินกร ตาน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายณัฐภัทร ขำเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงสุนิตา แก้วสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงเครือ ลายคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงวิยดา สมพร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงพุทธิดา ภาวจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงรตินันท์ สิงห์จันทึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงปยวลี ศรีพนม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงสโรชา เฟองสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายปญจพล พลเสนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายอติชาติ โชติจันทึก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายนิติธร มามขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กชายธีรกร โสดาจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงพิมพ์พิศา บุษราคัม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงทิฆัมพร เบาสูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กชายชญานนท์ บุญสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ห้วยทราย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ห้วยทราย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงสุวรรณี โจมจันทึก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ห้วยทราย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงวราพร สนิทสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ห้วยทราย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปุมไสว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ห้วยทราย  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายพรรคณาวิน ไชยโยวาส
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เลียมสุวรรณ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายพรประสิทธิ

์

กึดจันทึก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายกษิดิเดช

์

นามราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายศุทธวีร์ โพธิขำ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายภัทรพงศ์ พ่วงบรรจง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

เนียมรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กชายณัฐภัทร มีสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายปริญญา เทียงจันทึก

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายณัฐพล แย้มกลิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายวุฒิชัย ยอดนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายสารัช ดับสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายภูชนะ มุ่งช่วยกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายรพีภัทร มาไพล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กชายกำชัย วงศ์ใส
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงกมลเนตร ทานกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงวริศรา ไชยวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงเปรมวดี มังพิมาย

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงจุฬาพร ชำนาญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงธารารัตน์ เอนกนนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงชติกา โกฏสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงอัมรา บุญจันทึก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงรวิสรา ทัดจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงนำฝน อุดมจิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทะคุ่ย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน ลาดนาดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กชายจีรโชติ เมืองจำนงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายวัลลพ พลศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายศรีณรงค์ พรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เศษจันทึก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายอนันต์ ผองกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ภูจันทึก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วตะพาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายธีรภัทร ชาญสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายอภินนท์ เลพันดุง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายนรฤทธิ

์

เกษวิริการณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายเทวัญ ช่อบุญกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายภัทรินทร์ แก้ววิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อิมสง่า

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายณัฐพล เขียนโคกกรวด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายนาธาร กาบโคกกรวด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงเยาวเรศ แสนท้าว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงวรรณภา พลพยุห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงปุษยา กกจันทึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา มีดินดำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงวรรณวิสา กมขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงธนัชชา เศษจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา แสงธงไชย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงวิรดา เจริญสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงพรรณนภา เวิดสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กชายธีระภัทร หนูขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายสหรัฐ รักโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กชายกิตติภูมิ พรมไชยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กชายวิชชากร เพียรทำดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงรติ ศรีโยธา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงอารยา เมืองจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงสุพรรณวษา บุญรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงภทรภร เดชชลนี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ พลพุทธา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงอรพรรณ คะเนมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายมนตรี สิริวัณณะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายวุฒิภัทร วิเชียรฉาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กชายจีระวัฒน์ เจริญราศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายไม้เอก พูลพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายชวลิต แพงจันทึก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงนันทิยา ปลาดจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงพรฤทัย ไชยมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงสิดาพร พึมขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงณัฐนาถ ปนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงธนพร ผักกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงรรณภา พันฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายพงศ์พณิช พุฒจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายจักรพันธ์ คำวิลัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายวสันต์ ตรวจงูเหลือม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงอาลิษา ไม้สูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายวัฒนา ชุมวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ ต่างสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ลาจันทึก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายอิสระพงษ์ แสงสว่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ หาไชยอินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายพลวัต เลาครบุรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยุบลเมฆ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงมุทิตา เกยสูงเนิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงชาณิสา ศรีรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงปริตา ศรีลาลัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงวาสนา ดวงจันทึก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงกริษฐา ศรีเดษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงเบญจภรณ์ รัตนพิเศษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายสุวรรณ โพธิทอง

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายกฤตยชญ์ คำสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงนริศรา ศรีจันทึก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงมณีวิกา กันธะคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงณัฐชา ผลมาตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงสโรชา ฉิมใหม่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงมุกดา เลิศลำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายกิตติวินทร์ น้อมจันทึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กชายสรณ์สิริ แช่กลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงปยะธิดา ศารี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงกชกร จตุทอน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ภูวังแทบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๘

นางสาวชนาธินาถ อัครชัยยันต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาะกลาง

๑๒ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จามจุรีย์

๓๐ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายปรีชญา จงมีธรรม

๑๐ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายรัฐพงษ์ อัควภูมิ

๒๔ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงปริฉัตร ไศจันทึก
๘ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงพิณญาดา หลาบมาลา

๓๐ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงศิริพร ศอกขุนทด

๒๒ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงชมภูนุท พิลา
๕ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ์ เผียนอก

๒๑ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายศุภกรณ์ ขวัญดี

๑๓ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองจันทร์
๙ / ๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ มากมี
๓ / ๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงจรัญญา แซวจันทึก

๑๔ / ๐๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา พรมมานอก

๒๕ / ๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายวัชระ ดีเลิศ

๒๑ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายเจษฎา โนนทะคุณ

๒๑ / ๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายธีรโชติ เอกอาวุธ
๙ / ๕ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงทิพวัลญ์ ดีจันทึก

๑๗ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงจิรภัทร อ่างบุญมี

๑๖ / ๗ / ๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปนจันทึก

๒๙ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงพรรณพนัช เนียนพลกรัง
๒ / ๘/ ๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงอารยา ขุยจันทึก
๑ / ๔ / ๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีสวัสดิ

์

๖ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงอังคณา บัวสระ

๑๘ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายกณวรรธ สีใส

๑๗ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คลืนค้างพลู

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายภูริช จรมังนอก

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายปฏิภาณ หวานสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คงขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงมุกธิดา ศรีตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงนิธินันท์ เปลียนขำ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงปภาวดี ผูกภู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทุมจันทึก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เพียซ้าย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กชายเปรม พาขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ใหญ่ท้วม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงววณิศา พลายละหาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายกรกต กิงหว้ากลาง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายปรมินทร์ ธะนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายธีรภัทร จอมคำสิงห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายปภังกร ปกกุนนัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงมัททรี โมมขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายนิธิ พูลทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงศิรภัสสร เทียมขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงชลธิดา จิบจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงมานิตา ชะตังรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเมือง วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายทศพล วิฑูลย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายรัฐพงศ์ หาญสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายวราเมธ สงขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายจิรายุทธ เนียมขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายภูวเดช สลับสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายเจษฎา บุญไทยกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายเอกพล สามโคกสูง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายราชันย์ หนองพุดซา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายไชยพศ ภมร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายภูวดล ใจแพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญประเสริฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงณัฐวิภา สุทธิใจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงณัฐกมล รักจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำมาบุตร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ใยมะเดือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา ชมชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงสมใจ มณาศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงอริยา มันจิตต์

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงพิณยาดา บุญสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงรัชนีกร ขวัญเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงจิดาภา เจ๊กจันทึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายณัฐพล บุ้งทิม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ลาทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๘

นายธีรพงศ์ ปรีเลขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๗๙

นายทศพนธ์ แสนปรางค์นอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๐

นายเครดิต อึงชัยภูมิ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๑

นายณัฐกิตติ

์

บุญใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๒

นายพีรพล แตงสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๓

นายอภิรัฐ สุนทรเวช
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๔

นายชัชวาล กรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๕

นายอุกฤษ สินประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๖

นายกฤษฎา บุญทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๗

นายเสกสรร ทุนสูงเนิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๘

นายธนกร ปนสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๘๙

นายพุฒิพงศ์ พุ่มพูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๐

นายสุรพงษ์ แกมขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๑

นางสาวณัฏฐณิชา คูณขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๒

นางสาวศศินา ชาติจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๓

นางสาวกัญญารัตน์ ฝอดสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๔

นางสาวณัฐธิรา คูณขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๕

นางสาวชาลิสา ดีอยู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๖

นางสาวสิริวรรณ เต็มเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๗

นางสาวฐานัส เบญจมาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๘

นางสาวธีรวรรณ สิงโห
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๗๙๙

นางสาวอภิญญา ไพรเลียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๐

นางสาวพัชริญา อินทร์เพ็ญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๑

นางสาวบุณย์สิริ โทนสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๒

นางสาวจิรัฐกาล เรืองธนัตถ์ฐากูร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๓

นางสาวณิชกานต์ รวยสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๔

นางสาวกนกภรณ์ แร่กาสินธุ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๕

นางสาวญาณวรรณ บุตรดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๖

นางสาวญาณวีฐ์ บุตรดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๗

นางสาวปยะธิดา วุฒิวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๘

นางสาวสุฎารัตน์ ไชยบำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๐๙

นางสาวพนิดา อ่อนหงษ์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๐

นางสาวสุกัญญา ทิพย์สูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๑

นางสาวปาริชาติ ศรีวัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๒

นางสาวสุนิษา โกจันทึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๓

นางสาวสุวิมล สิงโห
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๔

นางสาววนันศิญา ถนอมงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ทนสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๖

นางสาวสุภัชชา เนาว์สูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๗

นางสาววิลาวัณย์ เกษสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๘

นางสาวธิดารัตน์ เกตุสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๑๙

นางสาวกัลยา ภูเนาว์นิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๐

นางสาวสุกัญญา กนก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๑

นางสาวไพลิน อ้วนสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๒

นางสาวรติญา แปนแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๓

นางสาวละอองดาว จันทร์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๔

นางสาวเพ็ญพิชชา เร็วสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๕

นางสาวอารียา เสริฐจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๖

นางสาวชลดา ศรีหานาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๗

นางสาวเนตรนภา หาญวิเศษมงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๘

นางสาวศิริวรรณ จิตรนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๒๙

นางสาวแพรนวล เดชแดงม่วง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๐

นางสาวนริศราพร เนินวิไล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๑

นางสาวหทัยภัทร สุนทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๒

นางสาวสุดารัตน์ สุไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๓

นางสาวฉัฐจาริณี ชัยชนะพัฒนเดช
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๔

นางสาวปณิตา ลีสุริยะกุล

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๕

นางสาวปาณิสรา สุมามาลย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๖

นางสาวยุวธิดา ทิพย์สูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๗

นางสาวขวัญข้าว ทุนสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๘

นางสาวบุญตา การัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๓๙

นางสาวสุวิมล เลสสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๐

นางสาวสุพัชชา ชาติวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๑

นางสาวนรินทร์ภรณ์ จอมสง่า
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๒

นางสาวอนิสรา จำรัสบุญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๓

นางสาวอรวี อ้วนสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๔

นางสาวเกณิภา อาบโคกสูง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงปริญญาพร ภาวจันทึก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงบุษบา พันสุพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๗

นางสาวนวันธร อินธูป
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงประภัสรา โข่สูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กชายปวีกรณ์ กิงกุ่มกลาง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศรีเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายรัฐพงษ์ นามลิวัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กชายทศธร ขจีรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กชายวรายุส ฉิมสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายปณณวิชญ์ คุ้มสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงรสรินทร์ ไพกุศล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงปุณญิศา ปานสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ แทนพรมราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ คลังชำนาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายศรัณย์ มูลศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงอรกานต์ หวัดสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงภัณฑิกา โหม่งสูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พลจันทึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายภูริช ยุนกระโทก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เลิศนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายศุภณัฐ มาดงพอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ครุฑเลียว

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชินโนสอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงธรรมรินทร์ ศรีด่านกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงพิยะดา แสนบ้าน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงอรยา พลศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงฐาปนีย์ แพรวพราย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายกัมปนาท ขวัญสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายพงศ์ภัค จริงสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลหล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงกชกร เพ็งวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงสิริมาตร บุญสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ผิวผ่อง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายอภิชาติ โพธิมาตย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๗๙

นางสาวมานิตา พุทโธ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๐

นางสาวลดาพร คัดสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๑

นางสาววณิชยา พินิชศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายวรัตภ์ บุนนาค
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายเสกสรร เหลืองจันทึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายกฤตยชญ์ คำสำโรง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงวรกานต์ พลจันทึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงเมทนี คำมูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงโสภิตนภา เรืองสะอาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขมิน

้

วัดกุดขมิน

้

 

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงพฤตยา เวบสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามสามัคคี วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายจารุจินดา พิลาจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายวรากร สุริยะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กมลเสถียรกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์แวงน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส คูณทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงอินทิรา ดวงสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงสุชาดา มาลัย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงอาพาพร เรืองศรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงภิญญดา รังสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เดิมขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงจิราภา ก้องสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงถิรพร เสมสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงญาราภรณ์ บำรุงศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) วัดกุดจิก  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายฐนกร ขาลพิมาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา โฉสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงวาสนา โพธิศรี

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กชายต้นตกาล อุลิศนันท์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายอมรชัย ใจสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีปรุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายธนชาติ โพธิสูงเนิน

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี

่

วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายอนันดา เหงียมสูงเนิน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กชายศุภชัย บรรพชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กชายมนชัย เล็กสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายมนตรี เล็กสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายภุมรินทร์ คุ้มสุภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายภาราดร โยสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงปณิตา เหงียมสูงเนิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง วัดกุดหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงแพรมาดา อร่ามแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีไชยลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เขียววิจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เยาะสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงพิชานันท์ พลเทพ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายวีรวุฒิ จงคอยกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กชายจีระพงศ์ จอมเกาะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงอินทิพร บริบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายศิวัช จันทร์เทศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงพัชราภา พวงสาคร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงชืนนภา

่

แตงทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงรุจิรา จิตสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กชายจิตรภณ สวัสดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายระพีวิทย์ ศรีบัวหลวง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายพีรภัทร ดีสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กชายคมกฤษ ถีระภาพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กชายณฐวีร์ ทรงปรีชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายอภิเดช รอสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายพัทรพงศ์ กมลเสถียรกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายสุธีกานต์ กิสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายถิรวิทย์ รุนสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายพงศธร รักษาแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายอนุชิต แสงมณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงศยามิน ทับชา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงมนทกานต์ โกสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงกานติมา น้อมสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงรวิพร นนตะแสน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงรตนาภร วงศ์บุญชู
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๖
เด็กชายชัยมงคลธรรม

แก้วแสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กชายศตคุณ การบรรจง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยสาร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายศรัญู แก้วลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ทอนสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายสนธยา ละโลงสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายธีรพันธ์ กมลเสถียรกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลักใด วัดสลักใด  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงเสาวลักษร์ ดีเปรียม

่

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา เตียงกุล
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงนันทธิชา ธงภักดี ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงดวงใจ เครือวรรณ์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงภควดี รังสูงเนิน
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงรัชนีฉาย ประกอบผง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ถินสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงสุดา คลองโนนสูง
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงปนัดดา โพธิสูงเนิน

์

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงรวิวรรณ สังกรณี ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดีมาก
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงอลิสดา สุดทวี
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๕

นางสาวนภัสษา อุดสูงเนิน
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๖

นายปลันทร์ บมตะคุ
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๗

นายสิทธิศักิ

์

เชิงขุนทด
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๘

นางสาวยุพิน หอมหวน
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๖๙

นายภัครพงษ์ ธรณี
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๐

นายมนตรี พลมาก ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงสุชัญญา พงษ์นิมิตร
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๒

นายณัฐนันท์ ดีเปรียม

่

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๓

นางสาวชนิตา สุขตะคุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๔

นางสาวลัดดา นิลรัตน์ ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๕

นางสาวขวัญภิรม์ แปสูงเนิน
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๖

นางสาวสรัลพร พันพรมราช
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๗

นางสาวกายดามาศี เอียงสูงเนิน

้

๒๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๘

นางสาวศรัยฉัตร โฮมภิรมย์ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๗๙

นางสาวพรวลัย ภูอบอุ่น
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงวรรณิดา ผิวนวล ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงเมธาวี รักสูงเนิน
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงอัจฉราภรณ เอียงสูงเนิน

้

๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๓
เด็กหญิงนรินทร์ทริพย์

ชัยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ กลันขุนทด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๕

นางสาวมนัสนันท์ พรมสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๖

นางสุภาพ โกเสยโยธิน
๐๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายอนาวิล ขุนแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงนงนภัส พิขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ เหิมขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กชายนวพล มูลกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กชายปยะทัศน์ ตลิงไธสง

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กชายปติภัทร ตลิงไธสง

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ สุรีย์ระวิมาศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงวันณี สิทธิประเสริฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กชายพลากร ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงกมลแก้ว หมวดสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายประเวศน์ ธรรมเสมอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงธารวิมล เจริญสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงสุวรรณา พิพัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วย วัดวารีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เตินขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายณัฐวัตร เกิดด้วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชาติพุดซา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายธีรภัทร หอดขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กชายพรภวิษย์ แววสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เดาะขุนทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ คำเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงนาถชนก ชอบสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ วิจารเกาะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงประวีณา เจิมขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงพิริศา จันทวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงมนัสพร ดิดขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา ละครวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงหฤทัย หนองสระ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดปรางค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กชายศิวนาถ ชอบขยัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๖

นายณรงค์ศักดิ

์

หอดขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๗

นางสาวจิตรลดา เตินขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๘

นางสาวเดือน หะขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๑๙

นางสาวพรพิมล ปล้องชาลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิบัติ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายอนุชา พร้อมขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงณิชารีย์ วิจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงอรุโณทัย อู๋สูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายปรัชญา นุ่มพลกรัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายอนุวัฒ สุขสำราญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรชน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงจิรัชญา นิลพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กชายคคนันต์ คูณขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงพรณิภา เขียวหวาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายถิรวิทย์ ภูมิโคกรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายพชร มีมานะ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ คูณขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงอุทุมพร นามพันดุง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงเมธาวี ภูมิโคกรักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ภูมิโคกรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณวนา

ยาสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงศุภมาส คูณขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงแพรวา สายจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายจิรายุ ศรีธาตุ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายกรกช สว่างวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แพะขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ เพียมขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงนำผึง

้

เหียนขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงกฤติมา แพวขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายธรณ์เทพ แก้วลือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงลลิตภัทร จันทศร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ภูมิโคกรักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงปยฉัตร แชงขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายกิตติชัย กิตตินาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายจักรกฤษ แพมขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายจักริน ธัญญะผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายชาคริต ธงสันเทียะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายฐิรพล แสงขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายณัฐพล รักชอบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายณัฐพล แพะขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พวบขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียวสุวรรณ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายตติยา ทังพรม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายธีระพงษ์ เทียงกระโทก

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายนราวิชญ์ พวงกุดัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายปฏิมากร พาขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กชายพีรพงศ์ สุขสูงวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายภาคิน โพกขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายภูริทัต แว่นจันลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายโยธิน ชินนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สำราญใจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ดักขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงกาญจนา เมฆขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงจีรพร พลขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงณัฏฐชา พืมขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงณัฐวิภา พืมขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๒
เด็กหญิงเด่นนครินทร์

เภากุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงนาตาชา อมฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงปรางสาคร พันธุรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงปนฑารีย์ เภากลุ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพียกขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงรัตติกาล ทองยศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พืมขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงรัตนาวดี เพมขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงวรภรณ์ เทียมขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ งิมขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์คำภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ ศรีผูย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายขวัญชัย ก่องนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายคมเพชร พินขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายจักรินทร์ นารถจัตุรัส
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายชูวิทย์ ชอบใหญ่
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายธัญทวัฒน์ ศิลปชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายธีรเทพ พวกขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายนรากร จูจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายนันทกร ศรีแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายปานศักดิ

์

ดอกสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายภูวดล เท้าสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายศักดิสิทธฺ์

์

สมานดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กชายสันติภาพ หมายขัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายสิทธิชัย บวดขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลากร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กชายเอกภูมิ หงษ์ธรรมมุณี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงกมลรส มาสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มาสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงกานติมา พืมขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงดวงกมล ถินสูงเนิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทองแบบ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ พลอยขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๖
เด็กหญิงประกายดาว เพิมขุนทด

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ บอสแชร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงพัชราภา แสงทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงพัณณกร ลิขุนทด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงมาติกา เพิมลำ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงรัชนิตา หวังเจือกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงสิริกร พืมขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงมธุวัน ใฝใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายนพคุณ ศรีชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงอภิญญา มินขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กชายณัฐวัตร เพิมขุนทด

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายพงศธร จันทร์ทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายพันธกานต์ แสนสีละ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายภูริภัทร ทังพรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายอดิศร ไพขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายอิศม์เดช ข้องนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงอจิรา เทียมทัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายศักดิสยาม

์

โปยขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายสุเมธ รุ่งแจ้ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายอริย์ธัช เพ่งผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พืมขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ร่มกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๒๙

นางสาวชุตธิมา ชดขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๐

นางสาวเวรุวรรณ อังกาพย์เพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๑

นางสาววรรวิภา คำสระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๒

นายนพรัตน์ จันทร์เอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๓

นายเกียรติภูมิ พิสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๔

นายธนายุทธ ด่านขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๕

นางสาวกนกวรรณ สุทนต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๖

นางสาวระวิวรรณ ตันสูงเนิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๗

นางสาวกัญญารัตน์ เวสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๘

นางสาวชลดา พิมพ์จุฬา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๓๙

นางสาวประภัสสร เสาะสืบงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๐

นางสาวสมพร คุ้มสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงทยิดา ไปไหน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงนฤทัย ปดจันทึก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงผาณิตนิภา พาละแพน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายพงศกร ทำพลกรัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายภานุพงษ์ ปอสูงเนิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายภูริณัฐ ภูมิลุน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทธัมโม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายสิทธิพร พรามสำโรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แสนศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงจริยา เกิดทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงจันทรกานต์ พงษ์สุภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ นาคจันทึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงฐิติพร กิตติวิทยาธร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ โอฐจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงปพิชญา หงษ์เวียงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงพรไพลิน สัพโส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงพิมใจ ขอวาดกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงศิรินภา พลสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงสุนิสา มึมขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี เดชผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงอรุณี ตีบจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นูขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายเฉลิมชัย พะลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายไชยกร หัดขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายธนพัฒน์ มังกร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายนภดล ชานสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายปฐมพงษ์ เพ็งชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กชายพงศธร พิมพ์อุบล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ อินทิรส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กชายภูธเนศ คงนาลึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายวิรุช แม่นสอนลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายสงกรานต์ กล้ายุทธ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายสุวิชัย สุหุนันท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๑ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายอภินันท์ เจ๊กจันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โหมกจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงคคนางค์ วงษ์สีดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงจันทกานต์ หาญสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ถนอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงจินตหรา บุญนคร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงฉัตรฤดี ราชวัฒ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงนันธิชา น้อยเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงปณิดา ภูพันดุง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงปรารถนา ดวงจิตต์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๕
เด็กหญิงพรรณภักดิศา

์

สุกิจพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงไพรินทร์ โหมกจันทึก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงรพีภัทร แพวขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี ทองสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงสุปราณี ทองทรวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงสุรภา นัดใหม่
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงอมราวดี ปดถามา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายทวีทรัพย์ พังขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายปกรณ์ชัย กาศหาญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายธนภัทร แก้วพุ่มพะเนาว์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กชายเอกชัย กิงนอก

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงวรรณิดา จวนเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายพงศกร พูนขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงวิสุตา พลขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายขจรวิทย์ ดอกนาค
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายพันพิชิต ปลืมใจ

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายกฤษณศักดิ

์

ไรกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กชายกิตติพันธ์ ตากงูเหลือม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กชายธนากร ศิลารัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายบุญส่ง พืมขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายธนากร ชอบการไร่
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กชายสิรภัทร เปสูงเนิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงชลธิชา โตชมพู
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงเบญญา ยอดขุนทด
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงวรรณวิษา เพียมขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงวริศรา ต่อน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงศุทรา ศิลปชัย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงจิรนันท์ พามขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร พวงขุนทด
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงณัฐิดา พืบขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงชินกานต์ มืมขุนทด
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กชายสุทธวีร์ เจริญไชย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายณัฐวัตร ศิลปชัย
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงปรียาภัทร จำป
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายนันฐภูมิ ชอนขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินขุนทด

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงทิพย์นารี มาลัยทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายนพกร พิมพา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี ภูมิศูนย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา เจริญไชย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กชายคณิศร พืบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กชายจิรพัฒน์ พาขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร เบิกขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายทินภัทร พาขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา ชอบใหญ่
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามิสา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทศกา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายณัฐภูมินทร์ วงค์สุวรรณ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายธนาวุฒิ จันทร์อุดร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงณัฏฐชา นาคบุญธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงสิริวรรณ สามนคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงอรพิมล พานอุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาญพิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ เรืองจันทึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงวรรณวิไว เหงขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงธิติมา นิลโฉม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงทัดพิชา ศรีแสง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงพลอยเงิน สมัครณรงค์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงหทัยชนก วะชุม
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงปรียากร คำขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๓ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๕
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

แซ่รี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงวรัทยา พาขุนทด
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายชนัตร แย้มบางยาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายจิรเมธ ไพรเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พาขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายทนาชัย ซ่อนพุดซา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กชายสิทธินันท์ พาขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กชายชุติพนธ์ ผินสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ บริบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๔
เด็กหญิงวรวชิรานันท์

พันธุ์คง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายพศิน เจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงรัตนาวดี มาเทียง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๗

นางสาวรัฐพร ทานประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หาดขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงกาญจนา เจริญรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงธนิษฐา คูณขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายจิรานนท์ เจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายดิศวัตติ

์

กุลฐิติธนศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แชงขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายเจษฎา บ้งวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายนัทธวัฒน์ ชับขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงนิภาดา สวยไธสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงจีรภา ชนขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงศตานันท์ จันทพัฒน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายโศภณ หาดขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายนนทกร อ่างแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา พ้นพาล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงปรียาพร ชาวโพธิสะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ แก้วคำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ดาศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ พ้นพาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงปฐวีกานต์ กุนขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงทิตยา แพงขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายธีรพงษ์ สุทธิวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พรมสร้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงนัชชา โบขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร ปูนขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายนพณัฐ บุญสม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงชมพูนุช เอียมสอาด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงศุภสุตา จงเจณกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายฐิตินันท์ แบขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงปยพร ทาริยะวงศ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กชายชัยอนันต์ แบขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงชาลิสา กีขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงนิรุทชา แปวขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงวาสนา พรมเสนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี แปวขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงสุปาณี ฤทธินอก

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายธนวินท์ ชุมแสง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงณัชชา นาดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงศริณย์พร สีสังข์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายรชตะ แก่งสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายวีระวัฒน์ เข็มชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายลัทธพล เห็งขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

มีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงจิรัชญา คือสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุทธิจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงชุติมา วัฒนพรรค
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พีเกาะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายวิชญพงศ์ ธิมะดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๖
เด็กชายวาฑาญากรณ์

ชาญสมร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงอรอุมา ไพลสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงอธิชา กวนสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงพรหมพร ธิมะดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงฟาใส ทินขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงจามิกร รักกุศล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายอาทิตย์ เดชะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ บิขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายชนาธิป ประภัยภักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๕ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงมณีเนตร ไขขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงอนันตญา หงษ์คู

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่งาม วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายภัทรดิษฐ์ ศรีอภัย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายปญญากร พลายสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายชาญณรงค์ เหล่าดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงชาลิสา ตอนสันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กรวยสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงพนาวรรณ ไพราม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงสุภัสสร อ้นสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงนันทวัน จีนมะเริง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ ช่วยสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กชายชนัญู แพนขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายพีรพล กองขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

กือสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา ริมสันเทียะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงฐิติมา ศรีอภัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงสรัสดา เกตุกลางดอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายศีรวัต เจียมสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายปรัชญา บุตรศรีภูมิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายคมสรรค์ แก้วกัณหา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร หมอกขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายทวิพล ชนะหาญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงสิริภา เม้าราษี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายจีระวัฒน์ แซ่เลียว

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายณัฐวัตร ไกนอก
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายศุภณัฐ วงค์บ้านหว้า
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กชายพงศภัค ธิมะดี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ขมสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายวรากร ชอบเย็น
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายเจษฎา จันธิชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายนภัสกร ปทวงค์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงอภิญญา แก้วเกษศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงพรพิมล จิวขุนทด

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงณัฐธิชา เจิมขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงนพรัตน์ ต่างสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงสุทิชา พลับพลึงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงสุวิชาดา นูสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ชอบเย็น
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ สุขกาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงนภัส ฝอดสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กชายอัครพล เมขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กชายไพพันธุ์ ปานันตา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กชายวุฒิภัทร คำตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กชายโสภณ สว่างศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กชายธนากร บุญศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ไขขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กชายฤทธิกร ธิมะดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายปญญพนต์ ศรีสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๔ เด็กหญิงพลอยอัมรินทร์
กวงขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงกัณฐิกา จิตจำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงสมฤดี หาญขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ศอกกำปง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงนันทิยา เทียงไธสงค์

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ คงมี
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายปริทัศน์ สึกขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายภูวดล พลายสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงวริษา โพชวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายณภัทร วงษ์สุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ หาดขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำลือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ กีขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายยศกร ธรรมเสมอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กชายธนากร ใจรักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงจิตรวดี สายจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงบวรรัตน์ เกนขุนทด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงบุณยาพร บุญมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงปนัฐธิดา ทบลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงวรพร สังสัญชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ถนนหักน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายณภัทร จรสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กชายพีรวัส รอดสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กชายอัฑฒกร ดุลย์ขุนทด
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายณัฐพล ชินนะกาศ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กชายเจษฎากร จรสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงจันจิรา ทิพย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงกัลยารักษ์ เฟาสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายวงศธร รวมสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงปณฑิตา สนขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายอุดมทรัพย์ เทียงตรง

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงปนแก้ว ดีเดิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงรินรดี กลองกลางดอน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๗
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

บำรุงศิลป
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายเตวิช เหลาวงสี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ชำนาญช่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายอภิวัฒน์ หอมสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กชายศักดิชัย

์

คมใน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายภูตะวัน จ่าโนนสูง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายสุวัจน์ แกล้งกลางดอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายปฐวีกาณ เกตุค้างพลู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายอภินันท์ นุ่มนวล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ นนท์ขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายนภัสธร นุ่มนวล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายนพดล นีสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงปานระภีพร เกตุค้างพลู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา กึนสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงพัชรีพร ธงสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุทนัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา กวงขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แจ้งไพร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงพีรดา นามกิง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงณัฐธีราพร แนมขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาร วัดหนองสาร  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กชายบารมี พูนขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กชายบูรพา พูนขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายธนดล เหล็กไหล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กชายพัฒพงษ์ นนกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายวรัญู วุลินันท์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กชายสาลวิน ปานกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงชญานิศ อินนะสถิต
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงรัตนาวลี เดือนขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงอภิสรา ดึกขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงธีราพร ดีขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงภัทรพิดา ชมทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงอรกัญญา เดียดขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ บัวเดข
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายวีรชัย เดชขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงอรทัย กิสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

ติงคลองตัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายกฤษฎา นาขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายกันตพงศ์ คอนพุดซา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายเจษฎา เจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายชัยรัตน์ เหมือนขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายฐาปกรณ์ โหราศาสตร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายณรงค์เดช อินดีคำ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กชายนพเก้า แสดใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายนพคุณ แสดใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายปรีชา ดู่สันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ สนสุภาพ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายเมฆินทร์ รุ่งสูงเนิน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ กลมสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เดชสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายธนาธาร ทาวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายณัฐพล จันนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เหาะขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายมงคลธรรม เดือยขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายพชรดนัย หมวดสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายอภิเดช สาทสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงธิตาพร หมวดสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา มะขามน้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กชายกฤษณะ ดุกขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กชายพีรวัส รัตนรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๙ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กชายสุรัตน นาคสุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงกนกภัณฑ์ ดะขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนสุนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงคณิตศร ดีอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงสุชาวดี ดีขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงสุกฤตา ธงไชย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงไอริษา ศักดา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงชญานันท์ ลือชัย
๑๒/๒๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงชญานี ลือชัย
๑๒/๒๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงณิชาพร ดงสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงปาณิสรา พืมขุนทด
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายธีระภัทร นาคขุนทด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๗
เด็กหญิงภัทราวรินทร์

เดมขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายวชิราภัทร ดัดขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายสหรัฐ วงษ์ช่าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายอนุพงษ์ นกขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ สูงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ นวมขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงภัทรศยา แก่งสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา ธงสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงหวันยิหวา ดิษฐ์สันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายพงศธร เหมือนขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายพงศกร ชุบขุนทด
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายจักริน ศรีวงศ์
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กชายปุณณรัตน์ มิมขุนทด
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กชายจักรภัทร โมมขุนทด
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายเจนณรงค์ เมยขุนทด
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายชินวัตร์ มืมขุนทด
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กชายฐิติโชติ จำนงธรรม
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายดนัย ริมกระโมก
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายทศพรชัย แง่กลางดอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กชายธันวา เพียซ้าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กชายนิติภูมิ ภูมิโคกรักษ์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กชายพิทักษ์ ใหม่จันทึก ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กชายรชานนท์ พรมพันใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กชายรัตติกร มืมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กชายวรเมธ จันทมา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กชายวรวิช โมมขุนทด
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ภายไธสง
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายศรันย์ชัย เตียนจันทึก
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายสิทธิชัย เดสันเทียะ
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กชายอรรถพล กันเมืองเวียง
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กชายอรรถพล ศรีวิชา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงกานติมา พันจันทึก ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา มอมขุนทด
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงฉันท์ลภัส ยศสันเทียะ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุตสาหะ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงณัฐชยา นามิษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงธีริศรา แสดขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงรติมา จอมเกษม
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงลลิตา จันลัน

่

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงวนิดา น้อยจันทึก ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ธรรมลา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๘
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ สีภูมิชน ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กชายก้องเกียรติ จอนสูงเนิ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายเกริกเกียรติ ภูมิโคกรักษ์
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายชัชวาลย์ ขุนศิริ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ แชงขุนทด
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กชายพีระพล เติมจักทึก ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กชายยุทธนา ภูมิโคกรักษ์
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กชายสิทธิเดช ลำไย
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ขอน้อมกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงปลายฝน อุคคนิวาส
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงปทมพร รังสุวรรณ
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงเมทินี เตียนจันทึก
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงสุเมธินี ภู่คงทน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ โนมขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงอรกมล หัตถา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงอุมาพร เยียงสัน้ทียะ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายการิน บุญสร้าง
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ เดินขุนทด
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายจักรภพ เมยขุนทด
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงพรรณภัทร เต็มศักดิไพโรจน์

์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงพัชราภา เหลาสุวรรณ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงมนฑกานต์ อินเจริญ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มืมขุนทด
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงกมลชนก อุดมสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงแพรวา
เทียนฉัตรตระกูล

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธงวิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงรุจิรดา มับสันเทียะ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ พรมสันเทียะ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กชายณัฐศนัย มิมขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช นุยจันทึก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กชายกิตติภพ บวดขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงพิมชนก พันเดช
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กชายนพดล บ่วงขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงศลิษา บอกขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กชายวงศกร สร้อยกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชุดขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กชายชยางกูร เชือมขุนทด

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กชายทินภัทร อินทจักร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กชายภูดิทัตย์ เลิศขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กชายเมธาวิน เกนขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ นามขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงจริญญา ศรีสูงเนิน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงชลนิชา สมบูรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงสุทธดา โคกขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายเขมวัช เบ้าจันทึก ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายศุภโชค แกดขุนทด
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายอัครพล ชานันโท
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กชายธนภัทร มาลาน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายยศพนธ์ ญาติจันทึก
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กชายนำชัย กวกขุนทด
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ มอมขุนทด ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กชายปยวัฒน์ ปยะวงศ์
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เกงขุนทด
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงชลธี เจิมขุนทด
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงณัฏฐิกา เวียงไธสง ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงธัญรดา อันสารคาม
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงประภัสสร เปรียบสม
๒๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา แผลงฤทธิ

์

๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กชายศุภณัฐ ธรรมศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงพิชชาภา กองขุนทด
๒๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เตินขุนทด
๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กชายสิวา เภาคำ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงประภัสสร ตันสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงวัชรีภรณ์ ตันสันเทียะ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงผการัตน์ หาญยิง

่

๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายโสภณพงศ์ ทิพย์ปญญา
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แกดขุนทด
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายสิงขร บวกขุนทด ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงชลดา ถินทอง

่

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงศศิชา อามาตร
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กชายภูชิต สายพลกรัง
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงศิริกัญญา บวกขุนทด
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงชุติมา บรรดาศักดิ

์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กชายธนกฤต อินัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บวกขุนทด
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงธิญาพร ทวีลาภ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มอมขุนทด
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงดาราวดี กางกิจ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายกิจติพงษ์ มอมขุนทด
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงธันยพร บรรดาศักดิ

์

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชาญขุนทด
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายภูเบศ เหมือดขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงวิศรุตา จำนงพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กชายวัชรพงษ์ เกตุขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายวีรวัฒน์ เทียนขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กชายศรายุทธ กองขุนทด
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายแสงสุรีย์ ฟุงพิมาย ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงพลอย กายขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายณัฐพล ฤทธินอก

์

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงชนิสรา หาญวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๕๙๙

นางลาวัลย์ มิตรสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๐

นายโกวิทย์ ซือสัจลือสกุล

่ ่

๐๕/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๑

นางสุชาติ โมสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๒

นายวัชรพล รืนกลาง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๓

นายธีรพงค์ อุทัยแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๔

นางสาวกาญจนา หนองยาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๕

นางสาวภาวิณี บงสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๖

นางสาววราภรณ์ จรโคกกรวด
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๗

นางสาวพรรณวษา ศรอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๘
นางสาวจำลองลักษณ์

ทอนสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๐๙

นางสาวชลธิชา กิงโพธิ

่ ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๐

นางสาวสุนิษา ทิพย์สันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๑

นางสาวรุจิรา กันหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๒

นางสาวกุลสตรี เกสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๓

นางสาวอารียา บุญหอม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๔

นางสาวนำทิพย์ ปางทิพย์อำไพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พูนสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงเกสรา ภูมิโคกรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ธงสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงพิชชาธร นุมขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงญาณิสา งัดสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงกิตติยา เรืองสุวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงณัฐกมล ช่วยงาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล จ่าพันดุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงสุจิรา พิลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงชนิษฐา ทามโคกสูง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงนฤมล นามขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นอกตาจัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปราบจะบก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงศิริกัลยา ปุมสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงชนาภา มอญขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ เจิมขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงธนนันท์ เปล่งสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีอภัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงพิชญธิดา หาสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีพนม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงศิริพร มนสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พรมลัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงพรพิมล พรมจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงศุภสุตา กาฬจันโท

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงกัณฐิกา ปุกสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงบุริญญา งอบสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงภคพร แดนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงอินทิรา หันขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงกัญจนพร พิณสระน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิลปะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงกุลณัฐ รัชวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงอารียา กิสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงญาณิศา สังคด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา เชิดสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงภครมัย รัตนสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปนสง่า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงอริสา ปญญาสม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงรพีพัช โนมขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงสฐิตา มืดคุ้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงอมรลคนา นวลโคกสูง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บําสันเทียะ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อิมจันทร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา สว่างอรุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงปาลิตา เกวียนสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงอังคนาง คุมกลางดอน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ พินิจโคกกรวด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงปนัดดา ดีแซง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงศศิธร อินข้าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงชลลดา งันขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงอรนุช แนมขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา องอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงรุจิรา นุมขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงนุชจรี สุมนเทียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แผ่วสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงกฤษณา แสงรักษาวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงทิตธร แทนพลกรัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ด่านนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๒

นางสาวอรณิชา แนมขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๓

นางสาวภัทจิรา ศรีสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายตันติกร บรินันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายเมธี เรียงสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายธนกร อินทร์สูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายสงกรานต์ เปล่งสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ บรินันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายประภวิษณ์ รัตนสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กชายบูลพัฒน์ ลาจันทึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายณพฤทธิ

์

งัดสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายภากร สัพโส
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายณัฐดนัย ดอกสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โนมขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กชายกิตติธัช โอมฤกษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กชายพงศภัค ชูจินดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ผ่านกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงธนัชชา เตียงขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงภิริษา พาริวัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงวิลาสินี
เพชรเรืองประทีป ๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงวิจิตรา สีทากุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ทูพันดุง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงปณิตา ดีโลก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงวณันยา กลำกลางดอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีอภัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงศุภิสรา ดอกสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงวิรากานต์ โนมขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงวรัญญา แพทย์สันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สมวิลัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงกรกัญญา จันละหงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สีจาน  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จ๋าพิมาย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงนันทิญา นิลาพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กชายพีรพล ชำนาญกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายฉัตรชัย พีพิมาย

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายรัตนพร ประจิตร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เวียงคำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายรวิภัทร ดอกพิกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายศิริมงคล หนูดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นาอ้อม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงอลีนา ต่วนพิมาย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงปณิดา ศรีไพร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงจิญนันท์ จันดาลี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงอักษรจัญจ์ สารสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายณัฐดนัย ฉาบพิมาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายภาคภูมิ ดวงธนู
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงพิมพกร บุญมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายคุณากร เสกสรรค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กชายเจษฎา พลานิวัติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายวีระภาพ ปานเขียว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงสุประวีณ์ ประจัญฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงวาสนา อาศัยนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงญาณิดา แหลมพิมาย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ กองสำลี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงแพรวา ค้าคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงบูชิตา หมายสุข
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงศิรินิชา เต็งไทยสงค์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เจอไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงรมย์ธีรา โตมีบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายณัธภูมิ ใบพิมาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ถาวร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงปญญารัตน์ ค้าคุ้ม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ อาศัยนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทองอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงสิรินยา ดาราคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงศิรฎา เสียนาสระ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตร แก่นค้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา แสงสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายศิรวิชญ์ เรศสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุขเกษม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายวรเชษฐ์ ดำดีพะเนาว์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กชายธีรกานต์ เสนนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงพรพิมล รูปพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิงแก้ว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงสุภาพร พูนทะเล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงชลิตา อิสซิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ตู้สะกาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ หมันการนา

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายนิพล ค้าขาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายกรดนัย พีพิมาย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายอชิตะ ฉาบพิมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายอดิศร สัจสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายธวัชชัย ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายสรชัย บุญคุ้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เจอไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงอรนิชา เฮียงคำซาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงพัตรพิมล ชำนาญกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงกัญรัตน์ สานคล่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงอริชา สูงพิมาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายสันติภาพ แก้วดอนรีย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายทศพล โสมพิมาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายศิวนา รักษาทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายธนกร มีทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายพีรพล หาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กชายวีระชัย เร่งพิมาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว ผลพิมาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงนิภาวดี นำพา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เร่งพิมาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายโชคอนันต์ หมันการนา

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายนรากร แก้วจอหอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายพรวิรุณ ดูพิมาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายศุภโชค โสกขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คุณสีขาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงชิดชนก กริงดอนนอก

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หมายสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ฮุยพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์โพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ้อกอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายนราธิป ศรีไพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายอนุชิต บุญพิมาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์ตำรา วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กชายณัฐดนัย น้อยมะดัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงนัฐฑาพร ชำนาญยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงจิราภา พวงทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงอริสรา บำรุงนอก
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงจิรภิญญาษ์ เตร่พิมาย
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงพริมวริศ พลีดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงอาริตา นันแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แจ้งดี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายคมกริช ชิขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เลิศนวลสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เลิศนวลสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายพิทยา เคนวิเศษ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงสุธิดา สายปรุ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงวันดี ยอดขำ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายกวิน มีบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กระพือพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายณัฐชนนท์ มีทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายธนโชติ สินชัย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คล่องแคล่ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงพรภสร สุขฑีฆะ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายธัชชัย กอบกิจตังเจริญ

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กชายธันวา ซื่อตรง

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงวิลาสินี ชูใจ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คันดุไลย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงเบญญาภา ภูมิค้า
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงพิชญ์ษินี ปรีชาคุณาวุฒิ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงอรปรียา เคล้าพิมาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงอริษา ชัยวัฒน์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงภัชรี คงคำวร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายกิตติคุณ วอไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงจรัสวรี ขานพิมาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงฐิติวรดา อารมณ์เพียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงณัฐฐา พูลศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ หมันดี

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงบุญญานันท์ จุลรอด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงปยะวรรณ ร่มเย็น
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายพศิน มะค้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายสุริยะ เปรืองนา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายธนกฤต อัครภาธนพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงวรกาญจน์ สนธิสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงกชพร อ่อนตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงฉัตรติพร สุทธิสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ทองสอน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงปาริชาต ครำสุข
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงรุจระวี หลุมกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงศิริกานดา บุญธรรมวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงสโรชา คู่พิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ เฉียบพิมาย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงอนันตา ตุ๊กพิมาย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงอภิญญา เกิดกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงพิชาภรณ์ คลาพิมาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายวุฒิชัย ประตูชัย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กชายสรรเสริญ ลูไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงทิวารัตน์ จันทร์กระจ่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงวชิราพร ชันดี

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงภูศลา หนุนอนันต์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุ่งเอือมกลาง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงธิดาวรินทร์ เทียมกระโทก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงมนต์นภา เพ็ญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงนวพรรณ เนียมหมืนไวย

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงนภัส หวังทิวกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายจิรโชติ ฤทธิกลาง

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กชายธีระกาญจน์ ใจซือ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายวรากร ทองคุ้ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงชุตินันท์ หมายสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มนตรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ มนตรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงบุญยาพร ปองเขตต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ค้าขาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงวลัฎชนันษ์ ฉัตรพัฒนศิริ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงสโรชา ครำสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงสุตาภัทร์ จันทร์กระจ่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ แก่นโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายชยานนท์ เนียมกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขสบาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงจามิกร นกพุทธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงฒัณฒิกา มวยดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ชิงชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงปพิชญา ประตูชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ ประตูชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงเวธกา ซุยนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงสุนิสา เปรืองนา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงรัศมี เลานามสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ จงกล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงอชิรญา อริยะเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายพงศธร บุญประกอบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กชายพัทธ์อิชย์ เนืองละมุล

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงศราศิณี เลือดสงคราม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงสุภาสินี ภิญโญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ชูตระกูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงธิญาดา เดิมบุรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงวีริยา อัตวีระพัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กชายกันต์ธีร์ สืบค้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายนราธิป นาดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กชายนัฐภูมิ ขาวพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กชายพีรนวัฒน์ พัฒนกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กชายภูวนาถ ภูมิค้า
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กชายรัชฐาพล พิทักษิณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กชายศิวนาถ เนตรกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กชายสันติภาพ ศรีวิชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงแกมกมล ฝาพิมาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงจิรวดี โชลมทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร คงมิภักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ คันดุไลย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงปภัสสรา มิงมหิศร

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงปริยากร สุขสบาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงปวริศา ภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๗
เด็กหญิงพลอยพรินทร์

สุขฑีฆะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ คู่พิมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ แซ่ฉัว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงภัทราวดี รอดชะพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงรสริน ศรีชุ่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงวริศรา สุขโข
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงวาสนา วายทุกข์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงอนงค์ลักณ์ เพชรตะกัว

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงไอริน ชำนาญนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ยิงแก้ว

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ ทำรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงปภาวดี เนาว์พิมาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงศลิษา สมดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงนฤชล ศรีวะรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงนริศรา กิจเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ พลีดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงปวีณา วรรณคิรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิริมงคลขจร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายคม นิวจันทึก

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายศิรสิทซ์ คงสุข
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายศุภชัย กล้าวาจา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงปริชญา ยันต์พิมาย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรียบร้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฉิดพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงชนัญชิดา พูนโตนด
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายมนตรี ดูกระบือ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายพลธวัต สร้อยจักร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงสิริกร ฝายพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ถึงจอหอ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงศศิณา หมันสาร

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงชาริสา งอกพิมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายณภัทร นวนเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายณัฐวัตร ดีนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายศิระโชค อูปแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายมนตรี กรู่พิมาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงสุกาณดา แท่งทองหลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงพรทิพย์ พวงพิมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงวธิดา ขอเหล็กกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงพิยดา ฉากพิมาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงฑิชาภรณ์ ทะเลดอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงทิพประภา ดูกระบือ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงสิรินดา จอมทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ปญญาภรณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายกรวิชญ์ นิจจอหอ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายกฤษฎา ดุลย์ใหม่
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ พินิจโคกกรวด
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ หาญยุทธ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กชายวรวุฒิ แก่นนอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กชายสหัสวรรษ นนทรีย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กชายอดิเทพ ใจซือ

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โคกเกษม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงกรวิภา เช่าจอหอ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงนภสร พงสเดา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงพรนิภา ธุระสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ์ ไวการ
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงสุภจิรา วงศ์แก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงกชพร แก้วประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงพรรษชล นาคดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ ฆ้องนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายประยูรศักดิ

์

ขอกรดสำโรง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุญกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงอารยา ภูยังไม้
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายบุญมนัส รัตนพิมาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กชายวิทวัตร ร้อยลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายอัสนี ผ่องพูน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงนุชจรีย์ บุญรอด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงประภาพร โพธิกระสังข์

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงภิริษา ฟนไร่
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายวิทยา ตุ้ยตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายอัมรินทร์ บุญทวีกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายธนากร โพธิระเดา

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ วัชระวงศ์ทองดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายธีรกานต์ เทพวันดี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ นามเพราะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายภัทรดนัย ดีพิมาย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ตอพิมาย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายวิชิตชัย อารมณ์เพียร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายสุรกิจ เพียงพิมาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงอภิญญา พรมสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงอรปรียา นมัสการ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายณัฐชนน เปรืองค้า

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงนันทิชา พิมพ์สิม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงเจสซิก้า สินสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พูลเพิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กชายฟาลิขิต เพียงพิมาย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายคฑาวุฒ พูนสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายจตุรวิชญ์ ปาโผ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โพธิระเดา

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กชายธนากร หมันงาน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ กะสิประกอบ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ กสิประกอบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงชุติมา เปรืองค้า

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงกิตติยา จิตจำนงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงณธิดา อภิลักษณชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงพิชมญชุ์ หลอดทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงภัณฑิรา สินประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงวรพิชชา ปราชญ์กระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายภัทรกรณ์ พะยังเฆ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายนวัชกรณ์ กระจ่างโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงปวัณรัตน์ เกณฑ์กระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายธนกฤต สันชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงจิรภิญญา อริยะเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายธรรมรัตน์ ถาบุญเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายจิตตกร จงกลกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายธนา บุญดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พงษ์สุวรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายชัชพงษ์ เพียงพิมาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายณัฐภูมิ ทับเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายปวรวิทย์ มะฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย บุญชำนิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กชายวศิน วัชรูจี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กชายวีรภัฏ นอบน้อม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายวัชรชัย เปรืองค้า

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กชายสุมิตร โสมทองหลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หมอยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงดวงกมล ชัยปรุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงภัคจิรา ปญญาปรุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงมาริษา เขือนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงรัชญา ปราบประจิตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ แบบพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กชายนาคินทร์ เกณฑ์กระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายวิทวัส เกณฑ์กระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสงสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส มงคล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงอรสา ยิงนอก

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงยุวนาฎ ยอดนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กชายเกรียงไกร ดีพิมาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กชายศุภกร ฮาตวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงญาณิน แซ่อุ้ย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กชายธนธรณ์ เปรืองค้า

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายธนพล หมวกเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กชายกฤษกร หว่านนา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โทนะพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กชายณัฐเดช สุดตามัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายเขมกร ชำนาญสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายปกรณ์ รักไร่
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายปรีชา ผ่องพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายวีรพล บนพิมาย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงวริศรา อรุณเหลือง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงธนิษฐา สร้อยพิมาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงอัจจิมา ค้ากระบือ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ แสนอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงพรรัมภา พูขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ศิริเมฆา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงธันยมัย นาคพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กชายศักดิภัทร ทูคำมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ ขอกรดสำโรง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายสุตวา มุ่งดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายสัชฌกร กิงพาน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิวกลาง

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายนิธิกรณ์ พรมศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณ์ระห้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายพชรพล ผสมสัตย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายวรินทร ทาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายวชิรศักดิ

์

รักไร่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงสุภาวิดา พูลสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงจีรภัทร์ สมทางดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายเจตดิลก ไวยะศรีแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายฉัตรมงคล สว่างสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายปวิตร ชินเกตุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายภัทร ตอรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายสราวุฒิ ด่านไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขีดเข็ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงกมลชนัทธ์ สุขแสนศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงแก้วมณี เลไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา หงษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงธัญชิดา ดีไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แนวไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงนภัสสร สวนสวรรค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงนวนิภา ทาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ แย้มศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงปณาลี มุ่งดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงปนัดดา ปาคำศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงพรวลัย ทองย้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงพิชญาภา บุญสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี มากศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา แท่นแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงวริศรา โพธิงาม

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงวิภาวิณี บุญลือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงสุนิดา ลิวไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา พรมสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา วาปเน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงหนูเย็น อินทรนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงอรุณี สีโสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายธนัท บุญทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายปญญา แต้มต่อ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชำชอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายวรรณลภย์ แคนหนอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงณิรัติกาล บุษบรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงทองไทแท้ โทโท
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงธัญชนก อนุโนนธาตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงสุฑารัตน์ แม่นพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงสุวิมล ผลวิสุทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงญาณิกา อนุโนนธาตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงนิชนันท์ วังแก

๐๑/๑๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงภาวดี ชุ่มสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงพัชรีพร เขม้นงาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายภาคิน เพียงพรพม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กชายสินชัย โพธิพร

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายชนะชัย มามาก
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงชุติมา ขจีรัมย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงศศิธร เหล็กพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ทนนำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กชายอิศรา สินอยู่
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายอดิเทพ สุขดี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ ท้าวคำหลง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายตะวัน มามาก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ฮุยนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงรัตนากร ชนะพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายธีรวุศ จิตเงินมะดัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงภัคจิรา ทุมตาลเดียว

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายสิรดนัย พินิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงสาธิตา สุดขำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงอัญชนา เนาวรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงกิงภัสชรา

่

แย้มศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กชายวัชรพล กองษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายสรยุทธ อ้ายวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงรัตนาวลี จันทร์อ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายพาทิศ ท่าเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายภควัต ท่าเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายไตรศักดิ

์

นรารัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงพรนภา ใจกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ ใจกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายฉัตรมงคล สีใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ด่านณรงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายพงษ์เทพ ด่านณรงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงนำ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงอติมา สียางนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายศราวุฒิ ท้าวคำหลง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายภาวิตสิทธิ

์

สมราม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายเจษฎาภร ตันนารัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงอนันปภา ทองไทย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

พวงพี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงวรรณษา บุญสู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงวรฤทัย พลายคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายธีรพล เปงไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กชายอรรถพร ด่านณรงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายจักริน พิมพ์จันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐริกา แย้มศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงนฤภร ผาสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงอรยา ด่านนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงอรนิภา สีสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงมาลินี ฉายเชิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ เหล็กพิมาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เนาว์ถึง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายสารินท์ ชินนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายสหรัฐ สีใส
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงขวัญนภา ภูผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงพิยดา รักคบ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงสิริกร จันทร์สูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กชายธนัช ท่าเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กชายปรัตถกร แสวงชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ด้านจันทรา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายพรสวรรค์ แสวงชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กชายนฤพนธ์ ตันหยงมัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

เหล็กพิมาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงชลธิชา ทองไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๑

นางสาววิลาวัลย์ จงเจิมกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๒

นายภาณุพงศ์ สมบัติพล
๒๕/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๓

นางสาวปาริชาต แก้วชิน
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๔

นางสาววิจรรยา โพธิเข็ม

์

๑๑/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๕

นางมะยาลา สุดรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๖

นางสาววิจิตรา เฉิดไธสง
๐๙/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๗

นายกิตติศักดิ

์

ประชุม
๐๓/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๘

นางปณิธาน กันหา
๒๒/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๕๙

นายสุรชัย แสงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๐

นายพงษ์ศักดิ

์

พลละคร
๐๗/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๑

นางศุณิศา แสงแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๒

นางอภิญญา พลละคร
๐๙/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๓

นางธนัชชา แสงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๔

นางละเอียด เกียรตินามวิชัย
๑๘/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๕

นายพรเฉลิม เคลิมกระโทก

้

๐๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงดลญา สาริยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กชายวรภัทร มีเกาะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงชุติมา ศรีราชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงรักษณา บุญปทุม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงปริญธร ปุเรตัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงกัลปภัส เหล่าธนสินสิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กชายอัครชัย พันธ์โยศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงปวีณา นาจำปา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กชายชลวัตร บุญเหลือ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงกาญสินี มีเกาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กชายธีรพัฒ กระจ่างจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สงมะเริง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ์ คันทะจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกตศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงปยะธิดา ศรีลำยงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายบรรณสรณ์ สระลอยสิม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายอิศวะ นิเรืองรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายอนุชา สียางนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สระทองแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายนฤเดช จูแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายศุภทิน บำรุงนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สียางนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๘

นายสุทธิชัย แก้วมุงคุณ ๘/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๘๙

นางสาวภัชนี ทวีทรัพย์
๒๘/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๐

นางทิวานันท์ เพียรกลาง ๘/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๑

นายนววิธ แก้วไธสง
๑๗/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๒

นางอรุณรัชต์ มณฑาสุวรรณ
๒๕/๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๓

78พัลลภา ปตตายะโส
๑๒/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๔

นางสาววัชรีวรรณ ประคำนอก
๑๑/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๕

นางสาวพนิดา แลดไธสง
๑๓/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๖

นางสาวณหทัย ไชยสงค์
๒๕/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๗

นางศุภวรรณ รวมกลาง
๒๕/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๘

นางวิภาดา โพธิขำ

์

๒๐/๘/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๑๙๙

นางจารุณีย์ พงษ์กระฉัตร
๒๔/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๐

นางนิรมล ภูมิพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๑

นายคมสัน จันทร์มณี ๓๐/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านดงหลบ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงศุภามาศ นำคำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงกรวรินท์ นำคำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงดารินทร์ ชลสินธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายณัฐพล ควรคนึง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงกชกร รอรักกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองทาบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงกนกลักษณ์ เทียงธรรม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กชายมงคล เพียซ้าย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงนำฝน ตรุพิมาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กชายตะวัน บุญฑีฆ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กชายธนภัทร มีเพียร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงปยะดา เงินน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กชายสิปปกร พวงพี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แกล้วกล้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายณัฐยศ สุขจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วพลู

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงณิชมน ประสงค์ใด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงอลิษา กลางโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงสายใจ ทุ่งนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงพรกนก ปดไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กชายธนกฤต แก้วกล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายศิรศักด์ ไชยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายนัทวุฒิ คำแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๑ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงภัทราวดี บุญทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายธนาวุฒิ สิงห์จันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายอีริค ปะวันนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงสุภาพร เทียนกษิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวยไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงศิริกัลยา มเหศวร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายวรชิต ศรีฉาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายฐาปนิก ม่วงรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงนภาพร นามไพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงเมธาพร พินิจดวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กชายประพัทธ์ สินอยู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงนิภาพร นำคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา งอกงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายรังสิพล กัณหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ งามแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายธรรมรัตน์ ชนะพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายกัสมะ พรำขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงอมลวรรณ สุขุน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายชาคริยา ลาไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กชายญาณกร วินดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงวรรณวิษา จิตสาคร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เดชคุณรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงณิชา เขียวอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายธนพนธ์ เจียมจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายฉัตรชัย อ่อนสันเทียะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กชายจิรภัทร แย้มศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงเพชรลดา คำเหนือ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กชายวรเมธ เอียงจันทึก

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงอาภาพร สีดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ นาขนานรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ห่วงทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา กลางโสภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงมัทนพร แก่นสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงวัศยา มณีทัพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โกรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายณัฐพล โกรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงระวิวรรณ รัตนยศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายบัณฑิต ร้อยกัลยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายนัฐวัฒน์ เพชรรักษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายถาวร อินนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายสุกฤษภิ

์

งามไข่นำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี แย้มศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ มาลีงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กชายธนกร พันธ์ชมภู
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงภัทราพร เกียวไธสง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงนันทิยา อยู่สอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายวีรภัทร ทบนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงพิชญาภา มากศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงอารีวรรณ คำดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กชายนที ใจจุลละ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กชายดัมพ์รงค์ บุญกำเนิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายธนภูมิ สวนม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงเกษรา ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงชุติมาพร สุขหนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ด่านขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงอรัญญา หอมดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงชณิดา กลืนกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายสิทธิพล วิมาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จำหมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายไกรวิชญ์ เทียมทัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงอริศรา พูลสะดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายจิรโชต ศรีสำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงกัญญา มะเมีย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี นิลศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๒

นายสุรศักดิ

์

เสาไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ศิริชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายธนนชัย เนินกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กชายพงศกร แถวไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายสุรเกียรติ แกรงพิมาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กชายจรัสรวี หมายนัดกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายณรงค์ธร สายแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กชายนพกร แดงชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ มณีลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ ใบบ้ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงศกุลรัตน์ จันทร์นวล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงบุหงา ปตตาเทสัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงธัญชนก ปจยะโคถา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงขวัญข้าว อาบจะบก
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา คำมิทัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ดีงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงปลืมจิตต์

้

แสนมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงศศิประภา แสนมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ลวกไธสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงพิชญาวดี หมวดไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงอภิชญา ลีวงศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงพัฒน์พิมล โนนโพธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงศุภมาส วาจาเด็จ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงฐิติมา สกุลรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงธาวินี สุวรรณดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงรุจาภา ประสิทธิตะวา

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย วัดโคกโภคา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กชายธีรพล โพพิพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กชายวีรยุทธ จันทเมธิ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลำสันต์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กชายชาญวิทย์ มานุจำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กชายณัฐวัตร์ ศรีโสภณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายภาคภูมิ เพ็ญกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงอรอมล พรมทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิใต้

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงอภิฤดี ลือหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สนโสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงธนพร พลวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงสุวรรณี รังปญญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงพรทิพา ลำสันต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงกันติชา ทบวอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงจุรีพร คงปอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กชายพีระพงษ์ ตีระพา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กชายธีรพงศ์ กลันสาร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กชายก้องไกร ขอมีกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วอรสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา กฎมัจฉา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กลันสาน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงนภัสรา มุติโคตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงดวงกมล โลโห
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงอนันญา อ่อนสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงปานชีวัน ภูบาลชืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงยุพิน ศรีเกียรติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงจงรัก บุราตาโน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กชายไชยณรงค์ จันทร์หง่อม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายพงศภัค แคนสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายราชศักดิ

์

แก้วอรสาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงวนิดา จันทเมธี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แย้มดวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายภูวนาท หนูแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายธนากร นะทะศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายอาทิตย์ เนืองนา

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กชายวิทธิกร อึงสูงเนิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อึงสูงเนิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายยุทธภูมิ จันทร์ธร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายพงศธร พงษ์ประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายพิชิต เพียวสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงกาญจน์กล้า วู
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปกอินทรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงวราพร หาญโก่ย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายสิปปกร อริยะเดช
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ แหยมสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายจักรพงษ์ จันทีนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงพรศิริ พวงสีเคน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงพรทิพา ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงรุจจิรา ชอบแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงพรรณปพร นามมูลตรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฮุมโฮม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มพึงศรี

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงพรธิภา กระจ่างโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ภู่จินดา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กชายธีร์ธวัช มหาสโร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กชายอัสนี อานาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายกิตต์ติญา ร่วมเริง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กชายธีรวุธ พิมพ์เดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายประพนธ์ แซ่โค้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กชายนนธวัตร์ จันทร์นอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กชายธีรภัทร วังตะพัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ หล่าสุดตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โยวราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ โวลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กชายวสุรัตน์ เทศกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงเทียนนภา อิคะละ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงสรนันท์ ทุมนาหาด
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงธันลดา วิไลลักษณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา จีนบางช้าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จินดาโรจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงลัทธวรรณ ทองดวง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา อินทร์เพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ จอกทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงธันยารัตน์ สุวรรณดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงกันติชา จันทร์หอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงชนัญชิดา ชมชืนจิตร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงดรุณวรรณ ศรีสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายภูพิชิต อยู่กลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปลินโชคชัย

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กชายสรยุทธ บนสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ บานไม่รู้โรย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กชายศิริชัย มีปญญาพินิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ โคตรไกรสร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กชายกันตินันท์ พิมพ์เบ้าธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กชายสมพงษ์ ผางข่าน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายวงค์วรุต ภาระโถ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงศศิตา ลืนโพธิกลาง

่ ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา การัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิง ปราถนา. สามี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงวีรลักษณ์ สมใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงอรวรี สมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงริษฎา นิวาส
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงอาจารียา พรรณา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงทิติยา วงถวิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ นนทะสี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงเกษศินี ม่วงกล้วย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายภูชิสส์ กิมตันมัว

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายภัทรพล สุวรรณศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กชายตะวัน โถทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กชายณัฐพล ศรีถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงพรรณนิภา กูบกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงนภัสสร ทองดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงกัลยา รับจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ มิสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายภานุพงษ์ เนือนา

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายอรรถพร อันโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงพิชญานิน บุตรสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เลาะไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงนรินทร์ บุญเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กชายสิรภพ คลานกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสดมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงบุษยมาส มังกรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กชายณภัทร นิติสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงฐิตาพร อินศรีเมือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงวราพร แท่นทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงประภาพร ท่าโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงกฤษนันท์ ทองปอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตร รัตน์จันทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงชลธาร ริมไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงเกวลิน แดงงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงศศินันท์ พืชทองหลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงพัชรา ทบวอ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงภูชญานิษฐ์ พัฒน์ฐานนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงสุพรรณี เนินทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงธิตินันท์ ตะสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายธีรพันท์ อุ่นวิเชียร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงสุนันทา ผุยเตชะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงพาณิภัค พลดอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มะหาสะโร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงบุษราคัม แข่งขันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กชายบรรหาร ลีแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงกฤตยาณี ริมไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กชายวุฑฒิกุณฑ์ ชาญปรีชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงอภิชญาดา จงแพทย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงธนพร บุตรศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายศักดา ทือเกาะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายธนพร สุโพธินอก

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายประสพโชค เติมสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก้วโพธฺิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงกุลนิภา ยุบไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงไอริณ เอมอิม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงชนธิชา แตงอ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายภูตะวัน นาไพรวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ มัทธิกันต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กชายภูวนาท มานพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กชายณัฐพล หุ้มไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กชายอดุลย์ วรรณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ เมืองสนธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงกรวินท์ ศรีคนานุรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงพิมจันทร์ ชัยรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กชายอานัส
เพ็ชรกลันพะเนาว์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เสริมสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายนัฐวุฒิ รูปไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายชยางกูร ไชยสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กชายวันเฉลิม สาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กชายจุลดิษย์ ศรีผ่านอ้วน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงนฤภร พิมพ์หนองแปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กชายปฎิพล ดาวไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงดริญรักษ์ ฝนดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงศุชญา เริญไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงกัณฑิมา แก้วกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ไสวกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายลัทธพล ธรรมนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายลัทธพรรณ ธรรมนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงปานตะวัน มูลทิพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัครมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แสนยศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงนิมมาราวดี ชะนะเพีย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กชายสมเกียรติ ตังวงษ์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายศุภพรพงค์ นาควะรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงทริษณี สุขบัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กชายปฏิภาณ ประเดชบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตชัยโย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กชายสรศักดิ

์

วาระเพียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายชยพล ศิริบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กชายประภวิษณุ์ มาลาศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นพุดซา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายวัชรพงศ์ เติดสูงเนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายศตวรรษ คันสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงปภาวี แท่นทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงพรพรรณ เกียงสี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายธรณินทร์ พิเศษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงจิริสุดา ไฝทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงฐิติวุฒิพร โนนทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กชายณัฐภัทร นวลศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงเพ็ญกวิณร์ กิจนิตย์ชีว์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กชายลาภวัต ธรรมนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายวัฒนชัย ไชแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายธนากร วิเศษชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงจิรกานต์ เจียมเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงสุฤดี ด้วงสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สวัสดิดล

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กชายสรยุทธิ

์

ยุงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายเกียรติภูมิ จีนปรุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายนพชัย คงงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายพงศกร ทองมีค่า
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายอนาวิน อินโฉมงาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายอชิรวิท วิเศษนคร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งจองกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เขิบสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายวัชรพล ทิพย์จักร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เพียรไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงศุภาวดี ฉวีวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงสิริยากร ปจชัยสังข์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร ไขแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงนิชา วันทวี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๕
เด็กหญิงณัฎฎ์ฌานรร

นรเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงณัชชา พงษ์กาญจน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงปญจสิรีย์ จีนประสพ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายภูธฤทธิ

์

หิรัญพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กชายเทวัญ วันทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายทิวากร อินนอก
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กชายอภิชัย ดอกไม้
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชอบสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา จารุสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงปลานี นอขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงนลินีย์ ปตตาเคนัง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี บุ้งทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงสุภาพร ยาสี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ฤกษ์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กชายเทวา วันทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๐ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กชายพงศกร โพธินอก

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ ขอห่อมกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายอนุชา จันทร์หนองหว้า
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายอภินันท์ ประทุมวี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงณภัทร จ้ายหนองบัว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงวิภาดา บุญเลิศลบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงสิรีธร บัววงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายเดชาวัต เรือสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงวนิดา กลึงกลางดอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไขแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงนันทิชา สำพุทธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงสิรินภา ประภาศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ โมสืบแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กชายอชิระ สุขเรืองรอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงจิราพัชร เขาทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กชายชุติเทพ อุ่นแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายคณานนท์ พาละจ่า
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ ทัดทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายสิปปวิชญ์ โกรพิมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงชลดา ภูเต้าทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กชายณัฎฐชยพล ทองวิเศษ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงซิมิลัน คืบขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กชายจิรชยุตม์ สิงห์ศาลาแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กชายสราวุธ หอยทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงศศิโสมย์ คำสิงห์นอก
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงพรไพลิน พลทัพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กชายอนุภาพ ทายัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กชายเจษฎา ทองชู
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กชายนนทพัทธ์ ประกอบกัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ญาติจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงลลิตา วังโตนด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โพธิพันธ์ไม้

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ สิมมะลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงอารดา ตาตะนัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงวรรษมน ยศนิรันดร์กุล
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีพรมษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายธันวา เมมขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงพีรดา แพะขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงศุภภัทรรัตน์ ท้วมเลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงสุณิศา สังคะลึก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงชมภู่ แดนทองหลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กชายพงศกร นิมิตร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงแพรวา ปะนามะตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงประทุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงวินรินทร์ ชัยลม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงกุลสตรี กลีบไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิเทพ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๗

นางกนกวรรณ กุลจิตติเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๘

นางสาววิภาดา เสนานนท์ ๘/๖/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๘๙

นางสุกัญญา แก้วสีพรม
๑๒/๑/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๐

นางสาวเอกธิดา จิตตมาภัย
๙/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๑

นายกิตติ ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๗/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๒

นายจักรกฤษณ์ น้อยคำภา ๗/๗/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๓

นางสาวดรัลพร คงพะเนา
๒๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๔

นายบดินทร์ ดอนเสนา
๑๖/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๕

นางสาวภัทรา ทองวิทิตย์
๒๙/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๖

นางสาวรัตนา เทียมหว้า ๓/๖/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๗

นางสาวเอมอร มณีศรี
๑๔/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กชายวรายุภัสร์ แว่นแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กชายกิตติธัช อาศัยร่ม
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กชายจรัญ โมรานอก
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสุขสุทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายปุณณวิชญ์ แสงทวี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายวงศกร เสือรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดชีวะ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงภัคจิรา จิราภักดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงปุลินนาถ จิราเต็มโอฬาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงดวงฤดี ทองผ่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กชายสุวรรธนา ขุนแก้วเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กชายชยากร เนตรนางรอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กชายสุวิทวัส พุฒศรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ฝมือสาร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงศลิษา แสงทะเล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงจรรยาพร วงศ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงมุกดา สานคล่อง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงปยธิดา ผลพิมาย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงมานิตา เสริฐเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี ปรอยกระโทก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กชายนพรุจ หมู่ทองหลาง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กชายณัฏฐากร อ่อนทองหลาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงจิตติมาพร โพธิกมล
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ โมกมะเริง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๒

นางสาวณัฐชนา มณีวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงปริยากร นิลแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงรวิสรา เมฆเปยม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงสิริยาพร บ่อพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กชายธันวา พลองพิมาย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๗ เด็กหญิงโคราลี โจเซียนมารี

่

ประจันกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงนภัสสร เกิดทวีพันธุ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงปาลิตา กล้าแข็ง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา จิกจักร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงกีรัตยา ปญญา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงวรกานต์ สิริตระกูลศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงณัฐทรา เนียมโคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงธันยรัตน์ ร่มเริง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน คุ้มทองหลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงศิริญากร จตุรภุชสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยันพิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงกมลชนก ทิพย์กระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงนิชนันท์ ทิศกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงไอยดา ยอดศรี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กชายวศิล ซงจิว

๋

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กุดนอก
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงศิริพร พลนงค์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงเอมิกา แก้วอัด
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กชายสิริภพ ปญญามงคล
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงชญานันท์ สิงห์บุปผา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินม่วงไทย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี จงกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายบรรจง เย็นไธสง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย โนนหมอ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงศศิชา เย็นไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กชายจุติพงษ์ แหลมทองหลาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กชายพงศพัศ แอ่งปอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายณัฐพล บัวนาค
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายชวัลกร ธิติพิศุทธิกุล

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายณัฐดนัย นิยมชม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กชายธนภัทร ชุ่นขวัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กชายชุติเทพ พุทบุรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงวรพิชชา รักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงวรกานต์ กุลสอนนาน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กชายปญจพล เข็มสุข
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เรียงน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงปุณยาพร ธิติพิศุทธิกุล

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กชายศักรินทร์ ทานกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เกาะกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงศวิตา ดัชนีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงชุติมา บุตรวิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายเธียรวิชญ์ บุญชาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กชายธณภัทร์ ดาดไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิศกระโทก
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงสุพิชญา ชนะชัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงนุชราภรณ์ เกษทองมา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงชนกวนันท์ คนองมาตย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายอติรุจ ประกายแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงอรไพลิน ทำหนองพอก
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พราหมทัศ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีภา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๔ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงภิพรภัทร สุขโส
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงสมสมร กงพลี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงสรวรรณ กงพลี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายเอกราช โชคสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายจิตรเทพ ทบนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงสุภาพร หาญกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงจิราวดี ชัยมะเริง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายวีรชาติ นาทรัพย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงธันญ์ชนก พืชทองหลาง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายนเรนทร กันทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายอนันตเทพ ทิศกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาระสาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงอิมภวิกา ทิศกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงสิรินทรา พรมนิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายทักษิณ ตากกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เหล่ามะโฮง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงเมธีนันท์ ตากกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายพีรภัทร ทิศกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กชายธนกฤต ทับกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายกรวิชญ์ ทิศกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สร้อยมณี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงธนาพร คงศรี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายจีรพัฒน์ ทิศกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทิศกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายกฤษฎิปกรณ์

์

ดาสงเคราะห์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายเสษฐวุฒิ แสงกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายอัคคเดช เลขกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กชายวรรณนิวัฒน์ สิทธิราช
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงบรรพต
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แรงเขตรกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กชายปวเรศ แก้วบุญพะเนา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ ฮาดทะวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ นานกระโทก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงอังศุมาลี แก้วบุญพะเนา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ เนียมกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงอริศลา พรมลิ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา นวนกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขนอก
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กชายชัชชน ทัดวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายวรากร ทิศกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงศุภิสรา สารนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงกฤฏิญากร นันกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กชายอนุภัทร เสม็ดดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กชายจิรายุ วงหาเทพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กชายสถาพร อ่อนธานี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงพัชรลดา เอียมภูมิ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงปะริศา นันกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์ขุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงสุชาดา ตันไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เกิดจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงชลธิชา มากะเต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงนันทิชา คอนคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงวาสนา ทานกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายอลงกรณ์ ไชยนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายวรานนท์ แท่งกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กชายสพล นาคเกิดพะเนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงวิชุดา พรมเวียง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงศิริยุภา จำรัสแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงศิรินภา ย่อกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เหล่าเขตรกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ในกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กชายจักรพงศ์ คบทองหลาง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงศิริกานต์ หยวกกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กชายอนุกุล หอยทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กชายวราพล กุดนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงภาสินี นนกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สะบุดดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ คงสนิทพะเนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงกัลยาณีย์ เงาศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายศุภชัย ทองดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายทัตพงศ์ มุขพิมาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กหญิงเยาวพา ภูนุภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองหลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กชายเอกรินทร์ ถินทองหลาง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ในกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายอัครพงษ์ เบียดนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กชายนพรัตน์ หงวนประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กชายจิรพัตร์ กล้าหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงเกศวดี บุญสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายณัฐพล ลุนหล้า
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กชายอรรถพร ไชยรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กชายพีรพล ด้วงช้าง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงเพชรรัชดา แทวกระโทก
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี สนิทจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงจิตติมา กองโส
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิศกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงชนาภา ด่านกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงพิชญาภา คำกอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงสาวิกา ไชยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงสาวิณี เติมกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กชายณัฐภัทร ศรีเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กชายทินวุฒิ ไทยอัฐวิถี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายศักรินต์ โยธี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงวัชราพร ดีรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กชายกฤษกร ยงสืบชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กชายรณสิทธิ

์

แดงโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายนฤพนธ์ ถึงจอหอ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ สงนอก
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กชายทิวา อุ่นวิเชียร
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กชายชุติพนธ์ มุ่งเอือมกลาง

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กชายพรหมพิริยะ นันกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กชายสุชิณราช ศรีพูน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา กุสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แน่นกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แน่นกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงสุธาสินี สืบสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงกัณนิกา สุขศรีพะเนา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงณัฐวรา บุญรอดดวง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงธัญมน ถินทองหลาง

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายอรรถวุฒิ แถลงกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กชายธีรพงศ์ หาญเคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา แน่นกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายชวลิต นากระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กชายกัณฑ์อเนก นานกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กชายสุรพัศ นาคโปย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายกรกนก แสงจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กชายธนโชค นามสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีเดือน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กชายวุฒิชัย ยศกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กชายธนกฤต พัฒศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ กิงพุดซา

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงวิชญาดา กรวดกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายภูผา นนกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กชายเรวัฒน์ เยียงอย่าง

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงไอรดา สุกสีพะเนา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายชัชวาล พ่วงทองหลาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กชายพินิจนัย แอบทองหลาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงสุทธิดา นาศรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงสุรีย์พร ภู่ละกอ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กชายพีรเดช ผุยเถิง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กชายณัฐวุฒฺิ วงษ์ดี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงศิริพร ก้านทองหลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายนรวัฒน์ ครูบา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กชายสรายุทธ ศรีนวล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กชายปกรณ์ หมายเครือกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายวุฒินันท์ กล้ากลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ เจริญสันธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กชายณัฐดนัย จันทำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กชายนฤสรณ์ โจมกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ นนกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายกรวัฒน์ ชัยวัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายพัสกร โปร่งพะเนาว์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายสุติพงษ์ บัวทองหลาง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายกฤติพงษ์ ทิศกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายวัชรดนัย กิมก่อสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงกอแก้ว ปราณีตพลกรัง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงอรุจิรา สุขแล้ว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงเกศสิริ พวัชทะ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ ด่านกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงทิพย์มงคล โยธี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายธนากร บุญมี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายธนากร ทิศกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายเปรมถวิล ทิศกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงนภสร สมทองหลาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายพสธร ตวยกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เวียนสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิศกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายธนกฤต โนนกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ ไทยอัฐวิถี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงบุญนิสา เซียงหนู
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงวิรัชนี วรรณประดิษฐ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงพิชญาภา ถังกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงสุวิชญา จันผะกา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงปวริศา ทิศกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงวรนันทร์ เส็งนา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ทิศกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงรักทิพร ทึมกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ กลินเมือง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงปาณิศา มังคละแสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายวุฒินันท์ ซึมกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กชายจิรายุทธ ทิศกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงวัลคุ์วดี รักษาไพร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กชายกิตตินันท์ ไกรคุ้ม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงกัณทิชา ทิศกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายชัชวาล พยัคฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายกรณิศ พกกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ทิศกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายกฤษชัย มีศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

เนียดกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ นนกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายวิธวินท์ ทิศกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายชัยนวัตร มืดคุ้ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายธีรภัทร ถังกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงปยภรณ์ เกตุแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๔

นางสาววิภาวรรณ สิงห์ธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายณภัทร ทิศกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายพิชิตพงษ์ ทินกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ ทวนกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงพรนภา ทมกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงภารดี ฐากระโทก
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กชายพีรภัทร์ ตวยกระโทก
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายศุกลวัฒน์ สุภาไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กชายอัครชัย ทมกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กชายทินภัทร กรองมะเริง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กชายกรกฎ ภู่มะเริง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กชายตรัยธรรม ยินดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กชายบุรากร ชวนสุข
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายประกาย สืบสีสุก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สืบสีสุก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงจันทิมา ทานกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จอมมะเริง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงนาตยา แก้วจอหอ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงปุณยานุช ไทยกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงพาณิภัค หวังจูงกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงพิชญาภา แฝงกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา จันลิมมะดัน

้

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กชายคุณากร คึมสูง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ในกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นพพลกรัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายชาคริต สืบสีสุก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา เทียมกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงณัฏฐา ทินกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงสุชาวลี ตวยกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๓

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
๒๕/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงอภิชญา พุชฤกษ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงแพรวา รุนราช
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงธัญญาศิริ ซือดี

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา นะรมรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทมกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงบงกช แต้มสันเทียะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กชายพศวีร์ จุฑาณรงค์กุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงรัญชิดา แตงกระโทก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงธนาภา ใจงูเหลือม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงปณิศรา แทวกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงภัสรสา ธงกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงปริณดา ทับทิมกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ พันไธสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงปนัดดา แตงกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กชายจิตริน ตวยกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กชายศุภกร ต้นกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายสุบรรหาร อินณรงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

พงษ์ขวาน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ โสมห้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กหญิงทรรศนีย์พร ธงกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงไพลิน ท่วมกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายพีระพล หนุนกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กชายอาคม พูนศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงณภัทร ตวยกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายธนาธิป แตงกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แหน่งกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงสุธิตา ตากกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงโชติกา โกยรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงกัญธิมา สดกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ต้นกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงอารียา ทานกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงจิราพร จันราช
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงนันทิชา คำกอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงนภัสสร เทียงกระโทก

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงศิธาพร ถากระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงรตี สุปญญเดชา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กชายพีระพงษ์ เช่นงูเหลือม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงรัตญา เช่นงูเหลือม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายสุรธัช ไพรนอก
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แทนงูเหลือม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร สงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กชายปราชยานัน นิดกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กชายอภิชาติ เทียงกระโทก

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายธีระพงษ์ สุกเกรียม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงกาญจนา ประมวล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สารทอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายธนากร ชมทองหลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูด โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พินสันเทียะ

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงสุรัตนา หินกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ปองทองหลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กชายปณณธร พิรักษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กชายอลงกรณ์ อ้มทองหลาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงกรรณจนพร ปุกมะดัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงพรชิตา สอนมะดัน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กชายพงศภัค วงนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ คบทองหลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงธัญชนก จัดงูเหลือม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายธีรพันธ์ สงทามะดัน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงรัตติพร จัดงูเหลือม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงธนพร สิบเอ็ดด่านจาก
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

หนองหอย  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงบุญสิตา นามกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กชายพูลประเสริฐ ทังทองมะดัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงสิณิสา ด้วงช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงภัทรธิดา พินิจชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงชลธิชา นาคกระโทก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงกิตติมา สมกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงสุชานันท์ แน่นกระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เส็งมะดัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงนำฝน นำกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงเต็มดวง ห่วงไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงอัยดา มานะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ตรุษกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ นีกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๖๙

นางสาวรัชนีวรรณ จีนมะเริง
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๐

นายสิทธิชัย ทังทองมะดัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๑

นายสุรชัย สงวนสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กชายนราธร เพชรกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กชายสิทธิชัย เข็มภาษิต
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สืบสีสุก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กระจ่างโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

อุ่นคงพะเนาว์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงอรปรียา เละเจะมะดัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ เทียนงูเหลือม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ นวนกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา แจ่มไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงสิริไพบูลย์ พูนเจ็ก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงปนิสา หนูกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ลาภเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงอรสา เหล็กอยู่มะดัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายศุภกร ธารณะกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายศุภกร คนโทครบุรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา ยวนแม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงฐาปนี เอือสันเทียะ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงวีรดา ดีสันเทียะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ตุนาค
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๑

นายอนุสรณ์ จัดงูเหลือม
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๒

นายเอกพงษ์ รามมะเริง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๓

นายทรงวุฒิ อิมพูล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๔

นายนพรัตน์ ด่านกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๕

นายอภิสิทธิ

์

พูนศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๖

นางสาวศิริกัลยา พร้อมโตนด
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๗

นางสาวชลธิชา ปลืมทวี

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๘

นางสาวรัชฎา นรารักษ์
๒๔/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๑๙๙๙

นางสาวณัชชาญา แขหินตัง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๐

นายนรบดี พืชทองหลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๑

นายธีรภัทร ตันมอญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๒

นายภานุพงษ์ สนทองหลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๓

นายนิพล ขำโคกสูง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๔

นางสาวสุวัฒนา หมันทองหลาง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๕

นางสาวเฉลิมศิริ สุกแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๖

นางสาวจริญญา บุญทัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๗

นางสาวอรพิน เมินแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๘

นางสาววิไลรัตน์ แดงสะอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๐๙

นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมศร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๐

นายธีระพัฒน์ สงทามะดัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๑

นายอภิสิทธิ

์

บุญถูก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๒

นางสาวปริญญา เหนียงกระโทก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๓

นางสาวอริสรา ชืนงูเหลือม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๔

นางสาวอัมพร คุ้มทองหลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๕

นางสาวชัชฎาภรณ์ ด้วงช้าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๖

นางสาวธนภัทร อู่เสือพะเนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๗

นางสาวกัลยารัตน์ ปองทองหลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายสนธยา พลอยกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายจิรายุ อินทร์มะดัน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายภานุรัตน์ อินมะดัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายนวพล พรมเมตตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรปกเกล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงพิยะฎารัตน์ ชิดทองหลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงศิริพร โอริพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงปตฐิตา ยินดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เต็งมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่างทองหลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงวิสาขา ชิดโคกสูง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กชายศรนรินทร์ ปดสายะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๔ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กชายมหาชน เกวียนกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กชายชุติเทพ กรสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กชายณัฐพล ประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กชายวิชชากร เพ็ชรกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายธนพล หวานสูงเนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กชายธิติ สระแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

หนองบุญ
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงจันทร์นิภา ไชยมาศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงชุติกานต์ หวานสูงเนิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงธนัชชา พิมพ์โยธา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงกนกภรณ์ สงทามะดัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงเกศดา รุ่งกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงชญานี ชะวางกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงณัฐชา เปรียมงูเหลือม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงทิพย์พิพัฒน์ มาลาศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงมณี ชำนาญจิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ หนูแหยม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงศรีอุบลรัตน์ มูลจังหรีด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงสุวรรณพร พิลาวัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ปนกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มีเนียม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงเปมิกา นำกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงพัชรนันท์
นกพรหมพะเนาว์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทาจังหรีด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงอาภัสรา ดาสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อาษาภักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงกัลยา ศิรินัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายภานุพงษ์ ปุกมะดัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงชนาภัทร เหล็กพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วชู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา สิทธิเสือ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นีกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ทำดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงกุสุมา วิมลศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เกียรติโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ กลายกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ มากงูเหลือม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กชายชานน แยกงูเหลือม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กชายสุริโย คำกิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กชายพิทวัส พุฒิธาดาสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กชายกิงเพชร

่

กำโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กชายปยชัย ด้อมกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ ด้อมกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เจิมจอหอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายยศกร เปรมกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายสธน ประจงกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายสุรเดช งามทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กชายสุริยา คำกิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงวรรณษา อินทร์แปลง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เพียรงูเหลือม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ปภัสร์ภาณุวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงศิขรินธาร สุปญโญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงวณัฐฌา หอมจำป
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กชายพิชุตม์ จงเรียงกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ธรรมจอหอ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กชายภัทรพล ถ่อนสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายรพีภัทร ฉิมพลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กชายอรรถโกวิท มากงูเหลือม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กชายณัฎฐ์ พรงูเหลือม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายปฏิภาณ มอนสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายศุภมิตร ปราณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายนนทนันท์ จิตสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่นกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กชายณัฐภูมิ ชุ่มอูบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายสราวุธ ทรวงโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ กอบบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เขียววิชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงวรัทยา มูฮำหมัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงจันทวรรณ จงเรียงกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ผินโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงฉัตรชยา พรมนำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงตวงพร ภักดีกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ จอมงูเหลือม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เจริกรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงภัทรสุดา มากงูเหลือม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงรุริยา จีบโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงวรุกา จีบโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงศศิประภา แคนงูเหลือม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา กองงูเหลือม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ถินงูเหลือม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงธนภรณ์ หมอนกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เกลากลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงอัศราพร ใจงูเหลือม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงดวงฤดี มอนสันเะทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ตำกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา เจริญสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา ถึงกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชำกรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา กอมพนม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงภัทธิรา ฉากกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงอาทิตยากร จุลเกาะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หนากลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ข้อยุ่น
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กชายธนกฤษ พรมนิล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กชายนภดล จีพิมาย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กชายวรเมธ ศรีนครินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กชายยสินทร เหมสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กชายรชต ผินโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กชายสิทธิชัย จำปาโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ เกียวสวัสดิ

่ ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีมันตะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ชวนงูเหลือม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงอริสา แนบสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พรวนกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ปลังกลาง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงชุตินันท์ เจียกงูเหลือม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เกรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๓๙

นายเจษฎา ไชยรส
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๐

นายคฑาวุธ ภักดีกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๑

นายกฤษณ บาตรโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๒

นายศิวกร รัตนสิงห์
๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๓

นายอัศนี หมากกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กชายจิณณพัต สารีคำ
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กชายธีรภัทร เซ็นกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กชายปกปอง กิงแก้วกลาง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กชายเอกวิชญ์ ตุ่ยไชย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงณัฐพร กำโพธิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงเมษารัตน์ กรณ์งูเหลือม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงอรัญญา ทองทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กชายกฤช ขออินกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กชายขวัญชนก ไตรทิพย์
๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กชายทินกร ชาติกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

จีนงูเหลือม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กชายนนทวัช ณ พิมาย
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เพ็งวิสาภาพพงษ์ ๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ปลาโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายภูวดล บุญด่านกลาง
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กชายสยาม ปอยมะเริง
๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายเสาวภาคย์ กาหาวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เลียมงูเหลือม

่

๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา รอดรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนพลแสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ อำมาตย์มนตรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงปานิศา ไทยกลาง
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงพนิตา พงษ์อนันต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงวริสสา กลึงโนนสูง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงศศิภา ฝาจะโปะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ แพกลาง
๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายอนิวัต ธูปกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ เกลือโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กชายวรเมธ สงคลัง
๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ เลิศศักดาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กชายปรเมษฐ์ เกลากลาง
๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กชายวทันยู เหล็กพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กชายวรภพ โนนทิง
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงกนกนุช มาตรังศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงณัฐชา นิลมะเริง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงณัฐสุดา พรมนิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงปภัสศร หวานเสนาะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงปยวรรณ ประนามะทัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงศิริภัทร สุดสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ รุ่งเรือง
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงอภิญญาพร เช่นพิมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ เสือช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายบูรพา ศรีจันทร์สุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กชายพิชิตชัย มีทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กชายวินัย บุญเชิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กชายสรายุทธ เจียกงูเหลือม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ จำปาโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงณัฐธิกา โกมิพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ดอกกระทุ่ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงภัทราวดี เฉียงกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงภัทรินทร์ เนียมพรมราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งพึงกลาง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กชายทิชานนท์ พนนกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ เกียรติโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กชายภูวดล สายกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กชายสรรค์ชัย ชวนงูเหลือม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กชายสิริวัฒน์ ชะม้ายกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กชายอภิชัย ชัยอยู่
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ กลึงกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงดาวเรือง แซ่โค้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงเบญญาภา สกุลกัญจนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงภัคจิรา เวียนสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงโสภิภัทร เผือนงูเหลือม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กชายพิชิตชัย กิงแก้วกลาง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กชายกิตติธัช กมลผาด
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๐

นายสำรวย เถาวัลย์
๑๖/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายปวริศ เขตงูเหลือม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กชายศุภโชค เอียมกระสัง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กชายพงศกร วิเศษแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กชายภูมิภัทร เตยโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กชายอรุญสวัสดิ

์

สุขศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงนภสร จันปญญา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงอัจจิมา รัตนมาลัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงศิรัญญา อาจอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อำพันทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล จีนกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ท้าวนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วพวง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สิริเปยมสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กชายชยพล ชัยราช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ขาวมะเริง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายจีรพงษ์ แสงแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ แฝงกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงพรพิมล เรียนชอบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

บำรุงกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทองพะเนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายพงศกร ทองรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๒

นายบุญเลิศ เรือนทิพย์
๒๗/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๓

นางสาวนฤทัย ศรีนิล

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กชายเจนณรงค์ อินเปา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งพูน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กชายพายุ ฝอยจบก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ จงสดับกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงทิพย์ญาศิณี จันตรา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงมาริสา คงสนิท
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เซียงหนู
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๑

นายอลงกต สระนอก
๐๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๒

นางสาวสายธาร หวังแอบกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงปริศนา มิลาวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงพิชญสินี จีนเกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กชายราชศักดิ

์

ช้องนอก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายวีระ ฆังคัสสะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ทองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงวรัญญา ชุ่มคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงอณัญญา พาดกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายธนภัทร ยศกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงศิริกัญญา เจ็กแตงพะเนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายธรณ์ธันย์ ขยันกิจ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กชายวิชัย น้อยทะเล
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฐวดี วงศ์มะเริง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์มะเริง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

บางหนู
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงปูริดา โกมุทพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงวริษฐา แก้วกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มากทองหลาง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร เปล่งงูเหลือม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กชายพุฒิเมธ ปุริธรรมเม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กชายศิริวัฒน์ มากทองหลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กชายนภัสกร กาญจนะเกตุ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กชายธนกร ศรีสังบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงกิรนัม บุญภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงชฎาพร คลองกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กชายพัชรพล รังศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายชัยพร ขอพลกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กชายฮิโรกิ ขอพลกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ กล้าหาญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ เรือนสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กชายณัฐพล ไกรอำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กชายวัชระ มหาดไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายเจษฎพงษ์ มียา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กชายกฤษณะ นาคา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายรัชพล หงษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายอานนท์ ชะโยกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงจริยา พลไพล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

โชตินอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายจิระพงศ์ ระบือพิณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงศิริยากร มีชำนาญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงอรพิมล ร้อยลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๔

นางสาวจิราวรรณ ขอยึดกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๕

นางสาวเพียงนภา ถาวรจัตุรัส
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๖

นางสาวนิภาพร ชาญนอก
๒๔/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จงย่อกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กชายนันทกร สินนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กชายสิริกร ถุงกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงเมธาวี หินนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงอภิสรา พิมายกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ จิรานุวัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มาลำโกน
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายฉัตรชัย ปญญาเดชกุล ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กชายชัยพร ทองดีนอก
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ โอ่งกลาง
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงชลนิสา เดขุนทด
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงศิรินภา รามหริง

่

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายชวันทร จันทร์เทวี
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงฐิติมาพร โอนสันเทียะ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ด้ายกลาง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงประภาดา กุนอก
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๓
เด็กหญิงเพลินเพลงพิณ

สีมา
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จงสุข
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายธนากรณ์ ตากิมนอก

่

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงธัญพิชชา อ่าวสันเทียะ
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๗
เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์

เขียวนอก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงมนัญชยา เปรมครุฑ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประพันธุ์ชาติ
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กชายทักษ์ดนัย พรมโยชน์
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กชายภัทรพล พันธ์วิเศษ
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีมาน
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงวิภาศีณี แก้ววิเศษ
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กชายมัทธิว ตากิมนอก

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กชายรุ่งรพี เนินกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายศุภฤกษ์ เหลือมสีจันทร์

่

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กชายเจนวิทย์ แบ่งสันเทียะ
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กชายสนัฐพล ดำดี
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ตากิมนอก

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เนินกลาง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงศิริกานต์ จวงดี
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงศรีแก้ว
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๓

นางสาวประกายดาว บุญแย้ม

๑๗ / ๒ / ๒๕๓๐

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๔

นายจักรกฤษณ์ ขันโมลี

๒๕ / ๑ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๕

นายสุรศักดิ

์

รักไร่

๑๘ / ๒ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๖

นางสาวญดาพร พลโดด

๑๔ / ๙ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๗

นางสาวปนัดดา รอดวินิจ

๙ / ๑๒ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๘

นางสาวสุชัญญา พิมพ์อุบล

๒๙ / ๑๒ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๒๙

นางสาวอารีรัตน์ พะเกษ
๓ / ๑ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๐

นายสุเมธ แจ่มศรี

๙ / ๑๑ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๑

นายอาทิตย์ ส่วยหม่วย

๑๖ / ๗ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๒

นางสาวจิดาภา รอดวินิจ

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๓

นางสาวดวงนภา โทอะรัญ
๑ / ๖ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๔

นางสาวจันทร์เจ้า แก้วเกิด

๑๙ / ๒ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๕

นางสาวปทมา รอดวินิจ

๑๓ / ๑๒ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๖

นายสุรจิต ชิณวงค์

๒๕ / ๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กชายกฤษณะ แก้วกล้า

๓๑ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กชายชินวัตร แก้วไพฑูรย์

๑๘ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กชายโชคชัย วิริยะธนาวุติ
๖ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กชายปฏิวัต ศักดารัตน์

๑๔ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูเพา
๒ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่องเนียม

๒๔ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายทรงยศ พิมอุบล
๕ / ๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กชายสุคนธ์ เกตุกลางดอน

๒๖ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ขำตาเกร

๔ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ เสาร์พิมาย

๑๖ / ๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงศศิธร รอดวินิจ

๑๗ / ๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงศิริณา สุดดกโทก
๙ / ๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กชายณรงค์ชัย บรรจงนอก

๒๕ / ๒ /๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กชายปรเมศวร์ โม้มกลาง

๒๓ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กชายเมธา กัลยาณรุง
๒ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายสุธี แจ่มศรี
๒ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ลีสระบุตร

๑๖ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงแพรลดา การบรรจง

๑๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงมุฑิตา สมมิตร

๒๑ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงวิภาดา พลโดด

๓๐ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงอุดมพร ศรีม่วงกลาง

๑๕ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กชายชวัลภัทร แจกเกาะ
๕ / ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนศรี

๑๕ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายธนาดุล อุดมพันธ์

๑๒ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงจีรภัทร จงอยู่กลาง

๑๓ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กหญิงอมรวรรณ คนหลัก

๒๕ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๓

นางสาวนุชนารถ นาคคำ

๑๕ / ๒ / ๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๔

นางสาวอาทิตยา นางสาวสำโรง

๑๙ / ๔ / ๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กชายกฤษฎา มหาราช

๒๕ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กชายกาย โตเอียม

่

๒๑ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ วุฒิงาม
๘ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียว

๑๙ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา ช่างขุนทด

๑๒ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเทพ
๒ / ๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพ็รชหมืนไวย

่

๒๘ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงอาธิติยา ทองดีนอก
๘ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงปาริฉัตต์ การบรรจง

๑๑ / ๓ / ๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงโศรัฐติกรณ์ สุวรรณชาติ

๒๒ / ๕ / ๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๕

นายโกศล เกาะนวมใส

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงอภิญาดา รืนกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงธัญสรณ์ พรมรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงสุพรรณหงส์ ปุมสระเกษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กชายอรรถกร ประกอบผล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงกรกนก ดอนนนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงจิรนันท์ พันธ์ศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงพิรดา ช่างเกวียน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงอริสรา เทินสระเกษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กชายชาตรี ทองจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงชลธิชา เทินสระเกษ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กหญิงปริญชญา คำผง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายวีรภัทร ทองพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงพชิรา แวะสันเทียะ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๘๙

นางสาวสุมนมาลย์ สุหา
๑๘/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๐

นางสาวศุภนุช เงาะปก
๒๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๑

นางสาววิลาวัณย์ โสมาบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๒

นางสาวอรวรรณ เทียมทัน
๐๙/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กชายอมรินทร์ อินนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กชายชินวัตร แสนสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กชายธาดา ประดาห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กชายนภัสกร ศรประสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กชายปฏิภัทร จันทร์หอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กชายสงกรานต์ ทองสุขนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กชายอนุพงศ์ นาดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กชายจิรันธนิน เคล้ากลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กชายเจษฎา อินธิไชย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กชายชิตดนัย ปรีถวิล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กชายดนัย สวาสดินา

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กชายบัณฑิต ศรีนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายวิทวัส นาคสระเกษ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กชายอิทธิพงษ์ พิมพ์อุบล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงจิตติมา แก้วแสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงชนัญญา อุทัยพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงฐิติพร อุ่นจางวาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงณัธนันท์ ยังกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงดวงกมล พราหมณ์เสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงธนพร โคตรสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สระแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงวรรณพร พิศเพ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงวลัยพร มากนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ตู้สระเกษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กชายกมลภพ กาญจนพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กชายศักดิดา

์

คงไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงกชวรรณ ชีโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงขณิศรา เรืองกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงธีริศรา ใจซือ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงประภาศิริ พงษ์พิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงปริชญา สุขวรเวท
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงอาริสา รักษาธรรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายคณิศร รักการเกษตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กชายชัชวาล คงยืน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายณัฐพัชญ์ แก้วไพทูรย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมลังกา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กชายพีรพงษ์ ศรีคร้าม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิผ่อนนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กชายรัฐเขตต์ แระเสริฐพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายวรรณวิชา เบ้าทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงกชพรรณ สรสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กหญิงแก้วกัญญา แก้วนามอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงชนัญชิดา เกษะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แพงสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงธนรรคพร เปยหมืนไวย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขัตธิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงปณฑิตา ยศเกษ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงพรทิพา หงษ์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงภุฌาพร เกิดโมลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงสิริยากร กิงสักกลาง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงสุชญา อุทัยพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กชายกรกฤต สรสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กชายกรภัทร์ สำนวนเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กชายกฤษณัย ชุมภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กชายฐิติพงศ์ เอียการนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กชายณภัทร สามิดี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๖ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายดุลยวัต เพชรแสน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายพชร พรมเขียว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กชายภพธรรม เกษนอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กชายเสฎฐวิทย์ งบของ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กหญิงกมลชนก ชนพิมาย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงกฤติยา โมรานอก
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ประทุมเกสร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงจุฑามณี เสียนนอก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงชญานิศา โสภิณ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงชมพูนุช ประกอบผล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดีนอก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงชุติมา พันธ์อินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงชุติมา มีระหันนอก
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงฐิตกานต์ ทวีบุญ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เงินสูงเนิน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงธนาทิพ พิริยะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงนภัทรลดา ปญญา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงนลาวัลย์ บุญประกอบ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงนันทิชา อินประจง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงปณิดา บุตรศรีภูมิ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ มีสัตย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
แท่นทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงปญญ์นิชา มาตรปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงปานระพี วาดพิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ เกษะ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๕
เด็กหญิงภรณ์พัชษนันต์

อนันต์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กหญิงภันทิลา ทำนานอก
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงวนิดา แจ่มจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงวรพิชชา อิมสะอาด

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงศิริณัฐฐา ช่างเกวียน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา อึงย้อย

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงสุปยะนันท์ กระพีนอก

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ขันกสิกรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงอนัญญา ค้ากระบือ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงอภิรดี มาศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงอัมพิกา ประกอบผล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กชายกิตติรัช คำสอนพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริจำรัส
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กชายภานรินทร์ โนรีย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กชายอชิตศักดิ

์

ชูชิต
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงเจสสีก้า โลเรนท์เซ้น
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงปุณณิศา บุญกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงภัทรวนิษฐ์ คงเพียร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา เกนอก
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายธนนชัย สิงห์ใจ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๕

นางปุน จันขุนทด
๑๘/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กชายกิตติวุฒิ โม่กลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กชายจตุรงค์ บุญใบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายชินวัฒน์ ทุมเกษม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายเดชา พิลาภ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายทินภัทร ดีนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายนฤพงศ์ ทองโชติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายพงศธร มงคลธีรภัทร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กชายวีรภัทร พักดียา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายศุภชัย เครือบนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายสืบศักดิ

์

แก้วด่านจาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กชายสุทธิวัฒน์ รัศมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายอนุศิษฐ์ ปลังกลาง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กชายอัครวุฒิ นาสวาสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ตู้สระกาศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงจิราภา ธิมะดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา นาคนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงธนารัตน์ แซ่กัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ทุมเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงปนิตา คุ้ยมอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงพรชนก สระแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงภูริษา แข็งขัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงวรรณิภา ตู้สระกาศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงวัลลภา พูนสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงวีรยา ศรีประทีป
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล รู้จิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล สีจันไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงสุธาสิณี นาคแท้
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงสุภารวี ปาละโค
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงอารีย์ญา พรหมสีทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ โดดนาดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายกานต์ธี ดวงแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กชายชวัลวิทย์ ชำนาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กชายณัฐพล ดอนกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ เลพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยโสดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กชายธีรเดช ประสารสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายนันทภพ ไกรอำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายปกรณ์ เหลาหวายนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ตาไวไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กชายปฐมพร ศรีสังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กชายพชรพล คงนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กชายพีรภัทร โมรานอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กชายวัฒนา จิตต์คำคูณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กชายวิชญา มีระหันนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายเศารยะ นามสมบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เซียนพุดซา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายอานาวิน กระชอนสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงกฤษณา เคลือบนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงชลธิชา สีดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงชาลิสา ไชยกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงปยพร รุมจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงวิลัยวรรณ คำยินดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงสุธาสินี แข็งขัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงสุพรรษา พลนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงอรปรีญา บุญศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายกมลภพ สนทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายกรกต ยุตะวัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายกรพัฒน์ เสียนนอก
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๙ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายเกียรติภูมิ เทียนศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุมเกษม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ แสวงนอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เกนอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายธนกฤต สานไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ เชือมแก้ว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายนพฤทธิ

์

ปรุงกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายพงศกร สีหาโม่ง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายพงษภัทร ภักดีวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายภานุพงษ์ สร้อยเปราะ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายรัตนกร พิมพ์กลาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตาทิพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายวศิน สรสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แจ่มเรือน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กชายอัครวัชร์ ภูมินอก
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงกัญรัตน์ ปรีเปรม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงกิตติญาณี จอกสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงกิตติยา หวังอ้อมกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงกุลปริยา สุวรรณไตรย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงคะนึงนิตย์ มาศรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงฐิตาพร สรสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงธีรทิพย์ พานิชนอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงปณฑิตา บุญยอด
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทระ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงภูษิตา วิชาเกวียน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศิลากุล
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงรัตนากร เชยบุญช่วย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงวิภาวินี เสริมนอก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงวิยดา ศรีประทีป
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงศุณิชา เทินสระเกษ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ สงวนชม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงสุพิญญา รักพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงสุวิมล ศรีนาค
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงอภิสรา รู้จิต
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๐ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายกิตติวุฒิ นาคแท้
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายภัทรกร ฟุงกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายภูมิภักดี ประจันตะเสน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายวีรรัชต์ กรองกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายอธิป ไชยกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ผูกศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงกันติชานันท์ ไพณรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ อินไทย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงชญานิศ สุดแสวง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงชลิตตา ถ่ายกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงญาณิศา พลตือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงนภัสสร ทุมเกษม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงนันทิศา รักษา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงปาลีนา เสียนนอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงปนฑิตา พูนสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา มุ่งพันกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ร่มรุกข์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงสุภัทรกุลญา แจ่มเรือน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงอรสา รัตนวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กชายทินภัทร ทองฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ พิมพา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ พลวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กชายกฤษณะ ไชยเกษร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กชายวรกร ปทุมคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีสนิท
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ไกลดงพลอง ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ บรรดาศักดิ

์

๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขาลไธสง
๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิสุข
๒๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงปรียากร ศิริประเสริฐ ๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สามารถ
๑๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กชายสุริยา จิตซ้าย ๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายณัฐพล ขาวนอก ๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กชายมงคล อุ่นทรัพย์ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายอภิรัฐ จันขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ขาลไธสง
๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงมัณฑิตา คลังนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงญาณิศา จันขุนทด
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงสโรชา นาลาด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงปทมากร นาคแย้ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงพิชชาพร แสงสุข
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กชายอดุลวิทย์ มีคล้าย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กชายณัฐพล ห่อยไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายสัณหพจน์ มารศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กชายภูผา วิลาวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กชายนัธทวัฒน์ สวัสดินที

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงจิตรทิวา ชาวนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงพรนภา ทบพวก
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงวรรณิดา กองทองนอก
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงณกัญญา กาละพัตร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กชายภานุภัทร จันทพล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายปฏิรูป ภัคดีแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญรอด
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กชายเจสัน ลิม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๔

นายนิวัตร ใจช่วง
๑๓/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๕

นางจุรีพรรณ สิทธิกุล
๑๖/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๖

นางสาววราภรณ์ สมศรี
๐๔/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๗

นางสาวปวีณา เลียมไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ชัยไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายสุรักเดช แสนชม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงศรัณยา นามวงษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงกันยากร ขอนกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงปวีณ์สุดา บุบผาสุข
๐๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ รามศรี
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๔

นางสาวอังสุมาลี ยางนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๕

นางสาวพิมพ์กานต์ ปาปะไพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๖

นายธเนศ เพิมพูน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๗

นางสาวสิริมา ผินนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๘

นายศิวกร ไถจัตุรัส
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงมนปรียา โนรินทร์
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายอธิวัฒน์ ฉลาดลำ
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงสุธิดา เพชรนอก
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กชายทิวานนท์ พุทธบุรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงอนัญพร คำขุ้ย
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แพนดี
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงพรอุษา นครไธสง
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขพุดซา
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กชายชรันทร จันทร
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงวนิดา อ่านนอก
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายสัชฌุกร เจียมไธสง
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายมนัญชัย ต่วนสุดา
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิลาธร
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงศศิธร ผิผ่วนนอก
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงอารียา สงรัมย์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ โรจน์ทนงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กชายไพรัตน์ สุพร
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โฮนอก
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ธรรมกิจ
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงฑิตยา แสงคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงสุภัตรา บุญลาภ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีชุม
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงกนกพร พลลาภ
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงนำใส รืนรวย

่

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงนทีกานต์ ภูถนนนอก
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา ประทุมคำ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงสุนิตา มีสอาด
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กชายเอนก ปานแก้ว
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายกิตติภณ กระฉอดนอก ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขกระชอน
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงจิราพา ภูมิลุน
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กชายธนดล สียางนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงธนาภา ไชยดำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ จำปา
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ ขุนเจิม
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สร้อยสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงปณิตา พันธ์กลาง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงพรณิษา พรมดี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงธมลพรรณ เหาะดอน ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี แดนนอก
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงณัฏฐพร บัวคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายทนงชัย เติมพันธ์ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงจิราพัชร สุขล้อม ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงวรนุช เกือกุนวง

้

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงแสนสุข แซ่ฮ้อ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีษะนอก
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายณรงค์เดช จันทิมา ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงสุดรัตน์ จอดนอก ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กชายธนพล พลยางนอก
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงสุทธิดา ทับศรีรัก
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงณัฐทยา ปุราเต
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงอนัญญา สิทธิดา ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงนภาลัย วรรณสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงธัญชนก สระแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กชายอัษฎายุธ บุคคล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กชายเพชรพรชัย พรมชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

มนเทียร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๖

นายรุ่งเจริญ นำประภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๗

นายสหัสวรรษ วงศ์ซอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กชายรัชพล ราชสี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงมินตา พรมทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายศิริภัทร ปจจัยเก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายชิณวัตร์ เพ็ชรรักษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กชายพัชรพล แพนไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายกฤษกร วงษ์ธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กชายวรวุฒิ แพไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ เทียนภูงา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงพรพิมลรัตน์ พนาเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงปญญาพร หินกอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงวชิรญา จันทะพิทักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงวริษา ศรีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงสุคลธรศน์ ว่องไว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา ทรายคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงชนัสรา การะวิโก
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงจรณินทร์ ตังทอง

้

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กชายปฏิภาณ หานณรงค์
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กชายวงศกร วังหนองหว้า
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายอนุชิต พิมสาร ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กชายเกรียงไกร ดวงตา
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กชายธนากร ยัพราช ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กชายพลวัต ทำนานอก
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กชายเพชรเทวา งามปญญา
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงจันจุรีรัตน์ หล่าไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงฐิติยา ปุราชะทำมัง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองอ้วน ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงสโรชา เพ็ชรรักษา
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงปญาพร สายโกสุนทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ อ้อมนอกอธิศรี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กชายชัยนันท์ วิเชียรฉาย
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทิพย์โสด
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงประภาศิริ ภู่ภนนนอก ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วโปย
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงสุปรียา บรรดาศักดิ

์

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงปริยฉัตร ศรีจันทร์
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กชายวายุ ทะเนจร
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กชายภูวนัตถ์ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายพีรพล ใจแน่น
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กชายปยกาย ภาวะสิน
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กชายอโณทัย ประทุมคำ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กชายวสิน อ่อนละมุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทีปทอง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทิพย์โสด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงภัสสร กาบิน
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา นาทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้ววันทา
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงปนัดดา จันดี ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กชายชัยนันท์ โตบุญมา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กชายศุภสัณฑ์ ตีปไธสง
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร วารี
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงสุทธิมา นิมิต
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กชายโยงควอน คิม
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กชายธนาภัทร เลไธสง
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กชายอภินันท์ บรรดาศักดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กชายชาคริต บรรดาศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายชาคร บรรดาศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร พลโพธิ

์

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กชายกฤษฏา เรืองภวา
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงเกศมล พุ่มพวง ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นรินนอก ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงกรรชลิตา พายไธสง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กชายก้องภพ ยัพราช
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กชายภัทราวิช มาลัย
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ กองนาเลียง ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา โวดไธสง
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงอุษณี น่วมสำโรง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงเจตสุภา สียางนอก
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงชุลีกร บรรดาศักดิ

์

๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงรุ่งธิวา โฉมกระโทก
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาญกล้า
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา พลยาง
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา คำเกษ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กชายภูริณัฐ แสวงสุข
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านตำแย ตำแย  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กชายปธานิน นามสม
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กชายสุทิวัส อัตฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงญาณิศา มนต์ขลัง ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงอธิตญา พลยางนอก
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงไพลิน บุญไธสง ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงกุลปริยา ภุแสนศรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ สียางนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กชายสรยุทธ ศิริมนตรี
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา จอดนอก
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๖ / ๖๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กชายวสันต์ กลมนอก
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กชายจตุรภุช บุญประคม
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กชายธวัชชัย คามตะสีลา
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำขุ้ย
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ สว่างโคกกรวด ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงวรรณพร ชาติจันทึก ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงศรินทร พินิจโชติ
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กชายเตชิต กองทอง
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กชายกฤษกร วงศ์วิลาส
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กชายคาณาธิป สียางนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กชายภูวดล วัลวาล ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายธนพนธ์ พงษ์พันนา
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กชายพัชรพล อุ่นเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายจีระพัฒนื เครือแสง
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ มะโรงฤทธิ

์

๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายธนวิชญ์ มะโรงฤทธิ

์

๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สมดี ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงรักษิณา หาญยางนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงปภาดา กองทุ่มน
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงณัชชา ธนู ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กชายธนดล ยศประสงค์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กชายนวพรรษ แก้วทุ่งมน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กชายนัฐพงษ์ อัยลา
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กชายวัชราภรณ์ สมดี
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ รัตน์นอก
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กชายธีรเทพ มลคลแก้ว
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงณัฎณิษา แจ่มใส ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา สุทธิธรรม ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี ลัดนอก
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงญาณิศา โกจันทึก
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงสุเมธาวี โพธิสัย
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงณักฐวรรณ สียางนอก ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายศราวุธ อ้อมนอก
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงวิภาดา กองสำลี
๒๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงมนัชญา แสนนอก ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

แสงฤทธิ

์

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กุดรังนอก ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กชายศุภกร เพ็รชกันภูมิ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กชายธนากร ภารพัฒน์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กชายกชกร พิมูลมี
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุวรรณนอก
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กชายปรกรณ์ เลไธสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงวชิรา ปะโตพะยัง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงวิราสินี ปะโตพะยัง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงพัชรพร สียางนอก
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงณัฏฐกมล ทาช้าย ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงอาภาศิริ ทาช้าย
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มัดนามะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงวริศรา แสนเลิง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ สระทองพลอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กชายสุธิวัส มาลี ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กชายชัชพงษ์ เประดา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กชายธีรภัทร ช่อทอง
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กชายณัฐพนธ์ สีราช
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กชายธีรพงษ์ บุตรศรีภูมิ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ประจัด
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงวินญิตา ลักษวุธ
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงรัตนประภา จอดพิมาย ๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทศไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ โคนกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กชายสถาพร พรมจรรย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงขวัญชนก ศิริรัตนไพจิตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๒
เด็กหญิงศรีวราลักษณ์

สวัสดิพุดซา

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ยลถวิล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๔
เด็กหญิงประกายรัศมี

พลดงนอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงศศลักษณ์ ศรีอุดม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงเกวลี ศรีบุญเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงกมลเนตร บูชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กชายกฤติพงศ์ ภูนาเชียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ สามัญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๘ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กชายสุเมธ อาศัยนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กชายนพคุณ วรวลัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กชายอนุศิษฏ์ เดชบุรีรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กชายอติกานต์ หลงพิมาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กชายรัชพล กระฉอดนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กชายนครินทร์ พันธ์ชัยภูมิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงกวิสรา ธนะทองพิทักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงกชกรณ์ สุบิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงข้าวขวัญ เรียงไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงกิตติยา แซ่ลี

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กังขอนนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงนัทชา คงสอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีบุญเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงธนิษฐา โสภารัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กชายสุรวุฒิ แทนรินทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงนรมน บวบทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงปาลิตา ลาพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงวาริษา เดือนใส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงอาริสา การบรรจง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงบุญยรัตน์ อภัยนอก
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กชายณัฐพล ขามโนนวัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กชายธันวา ก๋งหลัก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กชายตะวัน ฤทธินอก

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงภัณฑิลา ภู่นคร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กชายธีราทร ราสุเร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กชายวายุ ขลิบเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กชายอาทิตย์ เก่งธัญญากรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กชายพัชรพล ละครพล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กชายวุฒินันท์ ทุมนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กชายพงษ์บดินทร์ แก่นโส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กชายพรเทพ มาตรวังแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นามบัวลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงชนิตรา วานนท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงชิดชนก สังข์ศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงอังคนา มูลแก่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค นาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กชายนัฐภูมิ พันธุ์ชิน ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงปราญปรีญา ปดทุม
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงรัตนากร ปวงปะชัง
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงรัชดาพร ด้วงชมภู
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อาทนาทิพย์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงสิริวิมล เยียจันทร์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงวิริฒิภา หาญสนาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แฟมไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

โนนสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายภูรินทร์ สีเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ผ่องแผ้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กชายกันตภณ ผ่องแผ้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กชายทินภัทร เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายพีรภัทร กาดนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ มะลิลืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงนภัสสร จินารักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงศศิวรา ชัยภูธร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ กุงนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ชืนภิรมย์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน บ้านหินลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา แจ้งไพร

๑๔ / ๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กชายชัชพงศ์ เชือกุล

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายนาวี สิงหจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงเกตุสุดา รัตโน
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงสุนิสา โท่คำเครือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงชณาพร โคตรปญญา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา ลายนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญวิภารัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กชายสุเมธ วัฒนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กชายศรายุทธ โปรยโคกสูง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ราชวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงกานดา นานอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กชายปณณธร กวดนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายจตุรพร กวดนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กชายอนุศิษฎ์ วงศ์วิลัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงดุจดาว แทนโฉม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงศิรภัสสร วงพิหวา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงชลธิชา แสงโลชา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงโสภิตนภา ลายนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทานอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงสิริกร ศรีคูณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงพัชรดา ปานกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงเบญญาภา วรรณพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฐพร ดวงลูกแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญช่วย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กชายชลทาน ชาวสวน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คำรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กชายพีรพงษ์ คำรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงกุลธิดา ประทุมศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา เงินงอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงนัชชา นักรบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กชายเกรียงไกร ศรประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ดวงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ ประจงบัว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กหญิงกมลกาญจน์ พิกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงพลอยชมภู ปดทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กชายภัทรพรชัย เลิกนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงกัญญาภัค โสภารัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กชายจิณณวัตร วงษ์ธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ศรีสำราญ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ การปลูก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ศรีสำราญ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงธัญทิพย์ อันสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ศรีสำราญ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองหนองขาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ศรีสำราญ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ จันสิมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ศรีสำราญ  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กชายอำพล ตังพงษ์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กชายธนากร เทียมภักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กชายมนต์มนัส หาญสมบัติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กชายกรัณย์พล ทบสอน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คะมาปะเต

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงชนาภา พรมวิเชียร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงพิมลนาฏ หอมคำพัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงคุณัญญา พิมใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กชายพชร พรมเดือ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงจารุภา พวงสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กชายเกษม จำเริญชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ กาดนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กชายบูรพา ปญญาชนะวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กชายสุรบดินทร์ กายแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงนภสร ใจหาญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยโชค
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เสาโสงยาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงจิราพัชร มณีอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๔ เด็กหญิงมาสซาล่าโอลิน

ซิมสัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กชายชนะโชติ ดีสกุลวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จินารักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงสิรินภา พลไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงสุภัสรินทรื ปดทุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงพรสว่าง โทแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงกชกร หวลสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธุระธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี ประธาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงลลิตา ทดศิลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงปาธิดา จินารักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงธันยชนก เอกสุภาพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ แคนสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงนิชาภา พงษ์อุดทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ยะโส

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี หนองขามนาดี  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงฐิตาพร โลจรัส
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงพุทธาวรรณ จุลยา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพชรดิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงจิราภา กาเวสูง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๔

นายนวพล โกจินอก ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กชายณัฐชัย สูงขุนทด
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงพนสุดา รุกไพรี ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงจุฑาธิป พันสาย
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ คงมงคล
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กชายสุธางค์ วงศ์น้อย
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร รานอก
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กชายณํฐพงษ์ คชช้าง
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กชายอวิรุทธิ

์

โพธินอก

์

๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงนาตยา ยิมพังเทียม

้

๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงนัฐิชา ข้องนอก
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ ชอบรักษ์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กชายกฤษดา คำทองหลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๗

นายภูรี รุกไพรี
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๘

นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง
๒๗/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๑๙

นายจีวัฒน์ บุญดี
๑๔/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กชายอนุชิต จานนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กชายประพล เกียดกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กชายศุภเสกย์ ทองกาสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ เขียนแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงพิมพิศา กิงนอก

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงสฤลวัฒน์ แสนกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงดารารัตน์ สุดสายตา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กชายเจษฎา กำเนิดศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กชายเอกองค์ ดาบรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๒๙

นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา

๑๒/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๐

นางใจเย็น รวมกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๑

นางสาวปริญญาพร ภัทรรณ์
๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๒

นางสาวศรีสุดา ดอนกวนเจ้า
๒๖/๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๓

นางแพรวนภา รวมกลาง
๒๘/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๔

นางสาวพงศ์ศิริ สัญจร
๒๒/๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๕

นายธนายุทธ กิงกำปง

่

๒๑/๙/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กชายชานนท์ จันทเขตต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กชายเกียรติภูมิ สัญจร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๘

เด็กชายสราวุฒิ นุ่มจัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เช่นพิมาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ไม้เลิศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงอภิชญา ตากิมนอก

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงณัชชา บางชัยภูมิ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา มะลิวัลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงดวงพร กว้างนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงลภัสรดา สีมาวงษ์
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงแพรวา รานอก ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๗

เด็กชายศุภณัฐ ฤทธิกำลัง

์

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๘

เด็กชายชรินทร์ บุญประสิทธิ

์

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๔๙

เด็กชายกฤติพงศ์ ไทยขำ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๐

เด็กชายบุญมี จาบทอง
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๑

เด็กชายวาเลนไทน์ อินทรกำแหง
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๒

เด็กชายศตวรรษ นิมกลาง

่

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๓

เด็กชายนครินทร์ จำปาสาร
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเชิด
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ข้องนอก
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กชายพร้อมพงษ์ พูนพัฒนาพันธู ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงสุนิสา กระถินทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกาวราราม  

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๘

เด็กชายกิตติธัช มีเค้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๕๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

เทพนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ถานอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๑

เด็กชายกฤษฎากร ทวีชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๒

เด็กชายธนภัทร์ หาญนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๓

เด็กชายอธิวัฒน์ แสวงดิลก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๔

เด็กชายพลธรา เหลืองวันทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ เถาลอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กชายศุภวัฒน์ พิเคราะห์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงนันทวดี ไกรอำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คุณชม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงชนาภา หลักเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ ยอสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปราบนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงลลิตา หอมสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงเกวลี แจ้งไพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงณิชา อรุณฉาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงปราณปรียา หุนติราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงดวงกมล เกษมศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงมณฑิตา การนอก
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทวีกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขอสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงสุธิตา ประชามอญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๑

เด็กชายธนธรณ์ แก่งเพียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กชายสนธิ อาญาเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๓

เด็กชายธนากร มะตะแสง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๔
เด็กชายเพชรกลางไพร

ทองวิไล
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ชูสำริด
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๖

เด็กชายกมลภพ โพธินอก

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงญาดา รุกไพรี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงตรีทิพย์ ใจหาญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ปนใจ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงธิติพร แสนสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา ข้องนอก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ทีเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พึงวงษ์

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงธัญพิชชา เหมขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงวรวรรณ แจ้งไพร
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๖

เด็กชายธาดา ศุภวชิรานันท์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๗

เด็กชายวรศักดิ

์

แจ้งไพร ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๘

เด็กชายทัตพงศ์ ต้านกลางดอน ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๐๙๙

เด็กชายภูริณัฐ รุ่งเรือง
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๐

เด็กหญิงลักษิณา สารี
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๑

เด็กหญิงอินทุกร เอกกลาง
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงพิชญาภา ผลจันทร์
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประสารเศียร
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๔

เด็กหญิงมิตตานารี ทวีเสริญมีเหง้า
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ โพธินอก

์

๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๖

เด็กชายปกรณ์ เทียมขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ท้วม
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๘

เด็กชายกฤตนัย ระหาญนอก ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๐๙

เด็กชายอนุชิต เลิศประสิทธิ

์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๐

เด็กชายพลเชฏฐ์ ทวีภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ หนองสินไทย
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงทอรุ้ง จงเจนกลาง
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เผ่าเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงอักษรรักษ์ แฉ่สูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๕

เด็กหญิงกฤติพร โพธินอก

์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงนภัสสร ทองวิไล
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงเบญจทิพย์ เชือสาทุม

้

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงกรนันท์ ปนแพง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๑๙

เด็กหญิงณัฐสินี ฝอยทอง
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๐

นางสาวสุพรรณี ไชยแสนท้าว

๑๗/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กชายสราวุฒิ เติมศักดิ

์

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กชายสิทธิชัย การนอก
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงอพัฒตรา นาดา
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๔

เด็กชายเกียรติคุณ ไวยจรี
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ โขมวัฒน์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กหญิงอภัชญา แจ่นประโคน
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กชายอดิศร บำรุงนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พินนอก
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กชายธีรวิทย์ หวังกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไทยสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงพีรยา ทุมภี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กว้างนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงอุษามณีย์ บุญเกิด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงณัฐรินีย์ อ่วยกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มนตรีหาญ
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงอินอร แจ้งไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กชายพงศธร อินจำปา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กชายเปรมอนันท์ แพงคำฮัก ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๓๙

นายวิเชียร ทองคลี

่

๑๑/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๐

นายอิทธิ ติดหนู

๊

๒๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๑

นายธีระพงษ์ ดาสม
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๒

นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๓

นายมนตรี มาปะเม
๓๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๔

นายสุขุม อินทรทะ
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๕

นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๖

นายประดับ ศิริปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๗

นางอุบล แผลงนอก
๒๔/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๘

นางสาวบุญญารัตน์ ตลอดไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๔๙

นางขวัญเรือน ลาดนอก
๒๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๐

นางสาววิรากานต์ นนกระโทก
๐๗/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๑

นางสาวสุนิษา กลินศรีสุข

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กชายณัฐพล แจ้งไพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กชายธันวา ทวีจิตต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กชายมงคล ตาวัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๕

เด็กชายศราวุฒิ แน่นนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กชายศิริโชค หอกกิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กชายสรวิชญ์ มาศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กชายสำราญ เหลือมสีจันทร์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กชายอธิราช โพธินอก

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กชายอภิชาติ พินนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ เพชรนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงพัชรพร พลอยขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงปนัดดา แสงดารา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา โม้อ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กชายเมธา นักรบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กชายธวัชชัย คิดรอบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กชายธราดล ตุละโก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กชายกฤษกร สุดสายตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กชายทศพร พัฒน์ชนกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงภูมินันท์ ตะเคียน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงเอวิตรา บำรุงนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงอธิพร เสริมกำปง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กหญิงปุณยาพร ศรอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงสิริประการ ไท่กลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงสิดาพร โชคราศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงสุภาพร เลขนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงปานดวงใจ ประอันทัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กหญิงประภาสินี หวังเสียวกลาง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กชายกฤชนัท เหลือมนอก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กชายกฤตธรรม เหมพันธุ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กชายณรงค์รัชต์ แก้ววงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กชายตรินัยน์ เลขนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กชายเอกพจน์ บุญแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กชายฤกษ์ชัย เลิกชัยภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กชายไผท รานอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กชายธนดล การบรรจง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กชายสิทธิชัย คิดรอบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงรสิตา เขตสันเทียะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงกนกกร สมรฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ หาญนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา มูลยราษฎร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงเบญญาพร นวมโคกสูง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กหญิงจุตินันท์ รักนำเทียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กชายเอกภพ กุลนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กชายศิวพล เพชรสุริยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงนิราวัน กุลนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายภราดร ทองเปยม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญอ่อน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กหญิงฐิติพร สีหะจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กชายลีลาวัฒน์ พานิชย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กชายกฤติพงศ์ พานนนท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กชายสิทธิชัย แร่ไธสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กชายสนธยา บุญสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๔

เด็กชายกันทรากร สุดสายตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงนลิน บุญอยู่
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงเมทิณี มานอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา โสรินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤทธิทิศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงชญาดา คำนึงกิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา แย้มโคกสูง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กชายปยะคุณ โคกกระทิง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กชายศุภชัย นาสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร กิงนอก

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กชายภานุพงธ์ รานอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญปลืม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงวัชโลบล ขานสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงวิจิตรา เฉลิมศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เพียนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กชายณัฐวรรธ์ โทมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กชายธนดล พลอยฉิมพลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กชายพันธุ์คีรินท์ โพธินอก

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กชายสิทธิชัย หัตถกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ หาญนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงธนัชพร กิงนอก

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชอบรัก
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงฟาอันดา ยิงบุรุษ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กชายชัยยะสิทธิ

์

อาพัดนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงนัทกานต์ หนูราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

โชติโคกสูง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กชายพิทวัส พินนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กชายสรสิทธิ

์

วอนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงชลธิชา กิงนอก

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงบุษบาวรรณ วงษาสินชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงภาวิณี เอกรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทำดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๖

นายทวีป สังข์เลขา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๗

นางสาวชลธิชา แสนสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๘

นางสาวสุดารัตน์ บัวสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๓๙

นางสาวมานิกา ใจรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๐

นางสาวอังคณา หมืนเร็ว

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๑

นายยุทธศาสตร์ แท่นนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๒

นางสาวปนัดดา เทศนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงณัฐชา แจ้งไพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ โชติโคกสูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๕

นางสาวปณิดา จันขะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

คำแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๗

นางสาววาเนสซา แกรมมาสกิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๘

นางสาววาสิตา โสภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๔๙

นางสาวณัฐธิชา พลซ้าย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๐

นางสาวรุ่งมณี สงกอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๒

นายภูวนัย เก่งนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงวรรรวิพา ปนอก
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงสโรชา วอนอก
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีตุ้มแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กชายนัฐพล ลาดชมภู
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กชายกฤษฎา เหลือมสีจันทร์

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ตรีลำ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กชายคุณานนท์ พันทุม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ เทศนอก
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กชายเชาวลิต เพลียนอก
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กชายณัฐพล หาญนอก
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วอนอก
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กชายยศธนา พลเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กชายราชภูมิ หาญนอก
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงวรันธร แท่นนอก
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงปริตา โสลำค้อ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงอนุชศรา พิมเร่าหนาด
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงการะเกศ จงเทพ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงกรพินธ์ ทาโส
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงอภิสรา โนนค้อ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงลีลาวดี หวังกว้างกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงรัตนาพร หาญนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายณัฐดนัย ระวิวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กชายสหวรรษ วิชาญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กชายธนาคิม นานวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กชายธนากร ผงนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กชายพงศกร เหลือมนอก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กชายรัธกรณ์ สีสงัด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงอุมากร จำปาลี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ตากิมนอก

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายปวริศ จิตรสายธาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กชายเจษฎา นักรบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กชายวงศ์ระพี การปลูก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กชายเทพฤทธิ

์

จงเทพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายธนชล ประชุมชน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายธีรเดช คงกระพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ศิลาสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กชายชุติพนธ์ ปากหวาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๐ / ๖๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กชายธนาคาร สีนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กชายเจษฎา พลเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงสุริษา เหลือมนอก

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กหญิงตะวัน คงสมพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงชลธิชา เหลือมสีจันทร์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงเบญญา เลิกนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเบีองสามัคคี

้

ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๖

นายฐาปกรณ์ สอนโก่ย
๒๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๗

นางสาวจีระนันท์ บุญกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๘

นายธวัชชัย วาละ
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กชายธนดล มูลกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กชายธีรติ ลวดชัยภูมิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายวิชัย แจ้งไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กชายศุภวิชญ์ กลัดทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โพธินอก

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๔

เด็กชายสหรัตน์ วารียันต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๕

เด็กหญิงจินตนา ฤกษ์ดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๖

เด็กหญิงณัฐกมล เทศนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงเบญจพร พินนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ รามนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๐๙

เด็กหญิงไพลิน วอนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๐

เด็กหญิงลลิตา ตาแสงโว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงวรารัตน์ วิเศษทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงศิริราวรรณ อ่อนคะตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุรินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๔

นายธนูศิลป แก้วใสย์
๗/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๕

นางวิลาสินี พระภักตร์
๒๗/๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๖

นางสาวภัชรา จันทะคาม
๒๑/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๗

เด็กชายนวนันท์ เมรินทร์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๘

เด็กชายขวัญชัย กรโคกกรวด ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๑๙

เด็กชายธนภัทร มิมาลา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธูปเกิด ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กชายวันชัย แก้วแสน ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สมัยกลาง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กชายศุภชัย ผลสันเทียะ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กชายพิธีกร เวียงสงค์
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปุริตัง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กชายนฤพัทธ์ แพงแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงวิชิตา ยางคำ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงธารารัตน์ สีนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กหญิงสุมณฑา ใจดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ จิตรสม
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงชุลีภรณ์ บุญคำ
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงฐิติยา สาหล้า
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงปนิดา บุตรชานนท์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงชลณัฐชา รัตนศาลาแสง ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กชายกษณพงศ์ คำสีทา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๗

เด็กชายภัคพล พลรักษา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ แววเพชร
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กชายกมล จุ้ยส่วย
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เทียมมล ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา บุดดาวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา ฐิตินิรามัย
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กชายสิทธิชัย กิงนอก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กชายสุทธวีร์ ดียางหวาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุราณรมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กชายณัฏวุฒิ คงล้อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ฦาชา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กชายพงศกร เศษจันทึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงชวาลา ชุ่มกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจด ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กชายชานนท์ ปะวะโพตะโก
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บทนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กชายนัฐพงษ์ สมบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายอภิศร แก้วนามอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กชายฐาปกรณ์ เมรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กชายฐิติกร หล่าเบิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กชายถิรวุฒิ เทียมทัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงอรพิณ ไพรนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงวริญา กิงสกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงวริสรา อ้วนท้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงวารุณี สีสะอาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กชายอาชาไนย โม้นอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ศรีขุน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วประกาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กชายชานนท์ ยาวพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงวรัญญา มุ่งปากลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันยาบัณฑิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กชายนเรนทร ศรีเมืองคุณ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กหญิงสินีนาฏ คำเพิม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ มะเกลือศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กชายณัฐภัทร ทองดีนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิสูงเนิน

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงจันจิรา ใจภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๓

เด็กชายจิรภัทร จันทร์คุ้ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กชายนัทธพงศ์ จงฝงกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กชายธณาวิทญ์ นนทะคำจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

พิมเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมจารีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กหญิงอุมากรณ์ อุปการรอด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๗๙

เด็กหญิงอาภัสรา รอดวินิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มจอหอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ กมลรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๒

นางสาวสาวิตรี นาบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๓

นางอรทัย วงศ์หิรัญกรชัย
๒๒/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๔

นางภัททิญา
ศักดิพิพัฒน์ดำรง

์

๒๓/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๕

นายศุภวัฒน์
ศักดิพิพัฒน์ดำรง

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๖

นางทัศพร ปอมไทย
๒๐/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๗

นางเบญจมาศ กิงนอก

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๘

นางรุ่งฤทัย การนอก
๑๔/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๘๙

นางสาวณัฐศิริ พลเคน
๐๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๐

นายวิทยา พรประสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๑

นางสาวฐิตินันท์ ขันทอง
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๒

นางสุปรียา โวหารกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๓

นางสาวจิราพันธ์ จัตุรงค์
๑๗/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๔

นายกู้ชาติ จัตุรงค์
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๕

นางสาววิภาวรรณ์ บุญโสม
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กชายพีภัทร์ พิษพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๗

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงนพัชนันต์ มังคะโล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๓๙๙

เด็กชายเดชจรินทร์ สิงห์ทองคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กชายชุติพนธ์ กองทองนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ดียางหวาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กชายธนายุต ยังกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กชายพลพล อุทธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กชายพีรวัฒน์ ประคำนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กชายรัชชานนท์
ศักดิพิพัฒน์ดำรง

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กชายจิรายุ กองทองนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๗

เด็กชายศิรวิทย์ กิงเกษ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๘

เด็กชายสนธยา สุประมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๐๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พิษพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๐

เด็กชายองอาจ ถานอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๑

เด็กชายจิตติกานต์ คะเนนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จานนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงพรนิภา อนุอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงพัชรี ผาละพัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา โฉสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงอารียา วงศ์ศิลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๗

เด็กหญิงดารุณี งามบุ่งเค้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๘

เด็กหญิงจารุกัญญ์ บรรเทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๑๙

เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์ใหม่
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงจิรนันท์ แหสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๑

เด็กหญิงกชแก้ว ทองจำรัส
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๒

เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๓

เด็กหญิงญาริณี ครูทองอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๔

เด็กชายธนพงศ์ ราชแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงนิรัชพร มะยุโรวาท

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงรัญชิดา สุระเสียง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงเชิญขวัญ ทำนอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๘

เด็กชายชวัลวิทย์ งามประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงณิชานันท์ คำผาสุด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๐

เด็กชายตรีเพชร ศรีบท
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๑

เด็กชายถิรชน ผิวทราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงทักษิณา สาธร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๓

เด็กชายทัตพล พิผ่วนนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงทัศนีย์ แก้วแสนไชย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๕

เด็กชายธนบูรณ์ ออซิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๖

เด็กชายธนากร โสโนนสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงธนิดา กลินจันทร์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้ววันทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๓๙

เด็กชายธีรชัย สีมานอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๐

เด็กชายนนทพัฒน์ รูปสูง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๑

เด็กหญิงนริศรา ชัยเสริม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๓

เด็กชายนักรบ จวนฉิมพลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๔

เด็กหญิงประภัสรา คำตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงปริยา การถาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงปริศรา กงชัยยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงปวริศา บุญมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงปาณิศา วางกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๔๙

เด็กชายปุณณวิช วงค์อำมาตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร บุตรเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๑

เด็กชายพงศธร ไปบน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๒

เด็กชายพลพล คำหาญพล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๓

เด็กชายพันธ์ธวัช อยู่สาโก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงพิชญาภา คูทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงพิมพ์วสุรีย์ ดีเรือก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงพิมลดา เทพวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๗

เด็กชายภัควัฒน์ โพธิฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ลิอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๕๙

เด็กชายภานุรุจ หนากลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงภิญญดา ศรีสันติธรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๑

เด็กชายภูริวัฒน์ รัชนิกรมงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๒

เด็กชายภูรี พงศานิจยุคันต์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงรพีพรรณ โพธิสอน

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กชายรพีภัทร ขอชูกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๕

เด็กชายรักษ์ครินทร์ วงษ์ษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ สกุลนุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กชายวชิรากรณ์ ไชยนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงวรรธนภร มาตรวังแสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๖๙

เด็กชายวรเทพ ไกรจัตุรัส
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กชายวิชชากร พิลาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปะโคทัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๒

เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์ ์

พิศนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมสอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๔

เด็กหญิงศศิธร สีหาบุตโต

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๕

เด็กหญิงศศินภาพร พิศนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๖

เด็กหญิงศศิวภรณ์ สีหาจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผ่องเพิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โฮมภิรมณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๗๙

เด็กชายสมิตา แดบสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๐

เด็กชายสิรภัทร สิทธิคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๑

เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีวันทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๒

เด็กชายสุรวุฒิ สุขแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ บุญทันเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

สิงห์สอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงอริศรา ไชยาแจ่ม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงอาธิญาภรณ์ พรมเสนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๗

เด็กชายอิศวดล ด้วงฟู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผลทวี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กชายเบญจม์ภัสร ฮมภิรมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กชายเพ็ชรทวีโชค จันทร์ภิรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กชายเมธี ยอมมะเริง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๒

เด็กชายโกเบ สาหมวดหมู่
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๓

เด็กชายไชยภัทร
ภิภัทรตระกูลวงษ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเพิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดมมณีกรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งผาลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กชายกิตติ บุญโรจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กชายกิตติธัช ไพรเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กชายขวัญชัย พรหมสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กชายจารุเดช แก้วคันโท
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กชายจิมมี

่

เพจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เย็นจอหอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กชายจิระพัฒน์ สวนชัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กชายฉัตรชัย แผ่นเบือง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๕

เด็กชายชนะรัตน์ สุวรรณรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงชรินทร บุญรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๗

เด็กชายชลธร ลครพล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๘

เด็กชายชาติกล้า ปนสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปจจัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงชุติมา รัตนพัฒ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ อัตภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๒

เด็กชายณฐพร สีริด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๓

เด็กชายณัฐศกรณ์ จันทะคาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

กรวยสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๕

เด็กชายธีรเมธ มุยเฮบัว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กชายนราวิชญ์ ขินโพธิ

่ ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงนิตยา อำมลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงนิราภร หงษ์อนนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กชายบวรภัทร ยุทธวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อุทังโค
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงปฐมาวดี เรียมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กหญิงปรียาณัฐ พลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ปานสาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๔

เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณเก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กชายภูวดล กลินศรีสุข

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงรพีพรรณ สวนมะไฟ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กชายลภัส จารึกสถิตย์วงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กชายวุฒิกร ดมมณีภรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กหญิงอรสา นามบุรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงกาญจนา ศรีนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๑

นางสาวกนกวรรณ ธาตะนะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองผดุง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กชายฌาณิช แก้วคำกอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๔

เด็กชายสหวิทย์ สระกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๕

เด็กชายธีรพงษ์ ปรัชญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กชายกฤษดาพล โพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กชายพฤกศร คำสอนทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กชายรักเกียรติ ขอโหมกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สีมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กชายมงคล หอมแพงไว้
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กชายจิราวุธ จรมังนอก

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กชายชัชวาลย์ สีชมภู
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กชายธุวานนท์ ชุ่มใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กหญิงอทิชา จันทร์ศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กหญิงสรัญญา มังคัง

่ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงมาลิษา หมันกิจ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงณัฐชยา ภุมรินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ วรธงไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงชฎาวรรณ วรธงไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กชายเจษฎา ไกรศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กชายปฐวีกานต์ นากุดนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กชายพีรภัทร์ ธรรมสุณา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ หาญดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กชายรพีภัทร์ ทองดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กชายชาญวุฒิ วิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กชายวัชรินทร์ หงษ์กลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงพรรณวดี คล้อยเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงศศิธร ภูพวก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงอินทิรา ทองกลัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงกาญจนา พลดงนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กชายมงคลชัย การปลูก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นุชนาท
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๓

เด็กชายธนชัย ศรีโยธา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๔

เด็กชายหรรษา เทพที
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๕

เด็กชายวิสิทธิ

์

พลโดด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๖

เด็กชายวุฒินันท์ ทาไธสงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๗

เด็กชายชนะชัย ประดิษฐ์นอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๘

เด็กชายธนากร มหาหิงส์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๖๙

เด็กชายยุทธนา แคนชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๐

เด็กชายศรชัย กลางนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๑

เด็กชายวิศวะ แก้วจอหอ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๒

เด็กชายศุภกิจ เงินพจน์ด้วง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๓

เด็กชายกิติกร ทวารไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๔

เด็กชายอำนาจ ล้อมลังกา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๕

เด็กชายนพรัตน์ มานพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๖

เด็กชายวินัย บุดหนองกรด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๗

เด็กชายอาทร เพาพาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๘

เด็กชายณภัทร ศรีโยธา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๗๙

เด็กชายวัชรพล ชาญนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๐

เด็กชายปณวัฒน์ จงเอือกลาง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงชุติภา การปลูก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงยศวดี เดชพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๓

เด็กหญิงภัทรพร สีพูน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงกาญจนา ใจมัน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงปภาณิน คำสุวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงกนกกาญจน์ คงบุ่งคล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๗

เด็กหญิงขวัญจิรา พานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๘

เด็กหญิงวรรณิภา ทองภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๘๙

เด็กชายภูธเนศ ม่มกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๐

เด็กชายอัครพล การปลูก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๑

เด็กชายอนาวิล เสนาคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำรงศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำโพนทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๔

เด็กชายศุภกิต พัดโสดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กหญิงวัลย์ลดา แสนชนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงอรุณวิภา ยังธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงอริสรา ไขเขว้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงณัชชา จัดนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงชนาภา ปุรานันท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทบุรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๑

เด็กชายธรรวา ภูมิพิรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๒

เด็กชายณทัศน์ สุโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ พลเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๔

เด็กชายกรรภิรมย์ แพงไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๕

เด็กชายศตวรรษ กัณฑ์แก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงบุญยวีร์ คำสอนทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงธิติมา นาควิเชียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงสุภลักษณ์ บรรจง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงนัฐริกา ภูมิโคกรักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงไปรยา พรมหญ้าคา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงญาณิศา ชำนินา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๓

เด็กชายทศรินทร์ ก่อสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๔

เด็กชายกุมภาพันธ์ วัชรภิรมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงนวินดา อาพัดนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองผดุง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กชายภูรินทร์ เมฆขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงชนิตา เหลือวิชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงณัฏฐิยาวลี ไพราม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงจิตชนก เดชพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงพรนภา นาเนาว์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงรพีพรรณ อาสานอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงสินีนาถ ชัยชมภู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ประดิษฐ์นอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ จัดนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๖

เด็กชายกฤษฎา แจ้งไพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๗

เด็กชายเสกสรร ดอนไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่หลาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงพรภิมล ฤทธิบุรี

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงวรัทยา ไพรวิเศษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงณัฐชา ว่องธัญกรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐฐา ว่องธัญกรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา ศิริมนตรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงดวงกมล ทานาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงศริพร เทียนชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงชนิศา กองศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงเมธาวี วิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กหญิงวิภาดา วิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงพรผกา กว้างไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา มะณีกัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงรุริยา ก่อเกิดกุศล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงศลิษา อุทัยสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๔

เด็กชายกฤษดา ชำนินอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กชายธนกร อินทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน ธงชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กชายพงศกร นาคนุช
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๘

เด็กหญิงพีรดา ชัยชมภู
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงพัชรพร สาอุตม์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คงบุ่งคล้า
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๑

เด็กชายธนากร ถาพิลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๒

เด็กชายอดิเทพ ถาพิลา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงกชกร คงหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๔

เด็กชายนัฐวุฒิ อาจวิไชย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ถาพิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงนริศรา พรมโสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงปรายฟา แทนกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๘

เด็กหญิงสิรินภา วงษ์ภูธรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๕๙

เด็กหญิงพิริยาพร ตุ้มไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๐

เด็กชายภูริภัทร พาโคกทม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๑

เด็กชายธวัชชัย ทองบ่อ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๒

เด็กชายณัฐพล นครวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๓

เด็กชายปรเมศ พันธุ์มี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงจิราพร เพียรหาผล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงชลนิชา ประไพร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงพรสุจิตรา มาตนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กชายเจริญชัย คงอุ่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ มัครมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๖๙

เด็กชายสุริยะ เพ็ญแพงต้น
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กชายวรรธนัย ทองภู
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี แปงกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๒

เด็กชายพีรพัทธ์ ภวารศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๓

เด็กชายภูวนาท พลรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๔

เด็กชายภูวนัย พลรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๑ / ๖๑๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาพิลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๖

เด็กชายรณชัย สายเมฆ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๗

เด็กหญิงสุนารินทร์ นิลวัน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๘

นางสาวศิตรานันท์ ล่องไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๗๙

เด็กชายวงศธร จูมเกตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แปนปลัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๑

เด็กชายสุชาครีย์ สวนดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๒

เด็กชายวงศธร สุวรรณฤทัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๓

เด็กชายสหรัถ เกศวรเมธี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงสาวิกา จุ๋ยมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๕

เด็กชายศุภณัฐ บุทธิจักร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กชายวันพิรุณ์ ตรีวิสูตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ลำภูพวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กชายกมลรัตน์ บ่อสารคาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กชายศุภกร งามกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงสาวิกา สวนดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กหญิงศศิธร เส้นเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา สายแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กชายอรรถกร กิจดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โบสถ์นอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงอารียา สุตะนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กชายประดิพัทธ์ ชนะพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ภักดีนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กชายธนกุล ไสวงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๖๙๙

เด็กชายพลพิทักษ์ ไชยลินฟา

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงยุภาพรรณ พรานกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เกศวรเมธี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๒

เด็กหญิงนิตยา การบรรจง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินทร์ศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงแหวนเพชร นาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงสุจิรา มิงไธสง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมอุ่น
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงพรศิริ ขอโคกกรวด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กชายวัชระการ ขอนดู่
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงสุกัลญา สมอแข็ง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๐
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

พิพิธกุล
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กหญิงอรุณศรี กุนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงอนุวรรณ กุนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กชายดนุพล ขุนศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงอาภร อย่าเสียสัตย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กหญิงปวริศา ธรรมมานอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงอรัญญา ลำเลิศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ การบรรจง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีไพร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กชายยุทธนากร นานอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กชายพีระภัทร ประพันธ์มิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กชายวรินทร ไชยจันลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กชายชัชวาลย์ สมณีดวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงกนกกาญจน์ การบรรจง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงเกวริน เทินสระเกษ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กชายธีรภัทร คำเล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กชายปรัญชา ระงับทุกข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชัยภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กชายธนธรณ์ ชะโน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงรจรินทร์ แสงอรุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กชายอรรคเดช จันทร์สีดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กชายปวริชญ์ ไชยปญหา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายชาลิติ เทียบแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายอรรถพล ลาละคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กชายจักรรินทร์ มัตติตานัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กชายภูวริชญ์ ไชยปญหา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กชายพงษกร อินทร์ศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงชลลดา ตะวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงมาริสา ปราบทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กชายพลศกร สีลาดเลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กชายอิศรา เชือกุล

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๒

นายวราวุธ พรแสน
๒๕/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริเวช
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กชายเจษฎา เดชใหม่
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ แรงฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แรงฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายธนโชติ กัลโยธิน
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงต้นหนาว ขอเหนียวกลาง

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หาญกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กชายโยธิน ศรีสุรา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงวาสนา จังกินา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กชายคณาธิป พิมายกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายอาทิตย์พัฒน์ จันทร์สองดวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงชนนัช ฉิมสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ชืนหมืนไว

่ ่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ จิตนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๗

นายนิติพัฒน์ โพธิสิทธิพันธุ์

์

๒๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๘

นางสาวกาญจนาพร ปกเขตานัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๕๙

นางสาวอริศรา เรืองไพศาล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๐

นายธนศักดิ

์

ประเดช
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๑

นายรัฐเขตต์ สอนนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๒

นายอานนท์ อัคคะแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๓

นางสาวปญชรี ภักดีสถิตธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๔

นางสาวพิมพ์ชนก ประเสริฐแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๕

นายกฤตยชญ์ มุมไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๖

นายภูวนาท ยอดนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๗

นางสาวพันพัสสา ชัยสงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๘

นางสาวปวีณา หมันสระเกษ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๖๙

นางสาวภาวิณี พรมปอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๐

นางสาวสุพรรษา จินดารัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๑

นายภูตะวัน พลดงนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๒

นางสาวปยะนาถ แหมไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๓

นางสาวมณธิณี เดชนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๔

นางสาวมนทิราลัย ฤทธิเดช

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๕

นางสาววราภรณ์ ลังเพีย
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๖

นางสาวสิริกร จันตรัสดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๗

นางสาวเกณิกา ศรีประภาพงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๘

นางสาวกนกวรรณ ประโพศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๗๙

นางสาวนริศรา สีชะนนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๐

นางสาวอารยา หมันกิจ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๑

นางสาวอารียา สาสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๒

นางสาวสุกัญญา เหล่าแก
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๓

นางสาวจิราพร พลแสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๔

นางสาวชลธิชา ศรีวิชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๕

นางสาวกฤติยาณี สุวรรณวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๖

นางสาววีรปริยา ภิบาลจอมมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๗

นายธีรภัทร เกตวัลย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๘

นางสาวนวนันท์ ขาวกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๘๙

นางสาวเพ็ญพิชชา สวนดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๐

นางสาวศศิกานต์ ชิณวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๑

นางสาวสุรีรัตน์ ผลภักดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๒

นางสาวพัฒนพร ลิอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๓

นางสาวโสริยา พิพิธกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๔

นางสาวจิตปรานี เสนาบุญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๕

นางสาวเมธาวี โพนเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๖

นางสาวสุธิดา กิจโสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๗

นางสาววนิดา สีมานอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ สิมพราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๗๙๙

นายศักดิระพี

์

เทพคำดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๐

นางสาวศิริรัตน์ อ่อนชมภู
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๑

นายคเชนทร์ จันทเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๒

นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๓

นางสาวศุภาวัลย์ ดาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๔

นายกรพรหม ราชบุรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๕

นางสาววินัทสรา ทะสุนทร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๖

นางสาวกาญจนธัช แก้วชุมพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๗

นางสาวสุพรรษา จักรเฮียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๘

นางสาวเจษฎางค์ พันโพคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๐๙

นางสาวพัตราภรณ์ กองแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๐

นางสาววิไลภรณ์ นอกกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๑

นายคหบดี ทองดีนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๒

นายปรินทร สายลือนาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๓

นายสุริยะ บาระศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๔

นางสาวศิโรรัตน์ โลห์นาราย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๕

นางสาวศิวพร สีหาบุตโต
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๖

นายปยะวัฒน์ วังหอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๗

นายดนัย สุขแสวง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๘

นางสาวศศิวิมล อุขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๑๙

นายกิตติพงษ์ กระทุ่มนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๐

นางสาวอัจฉราภรณ์ บำเพ็ญรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๑

นางสาวคณิตา ชุมฝาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๒

นางสาวทิพย์สุดา โสดสูง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๓

นางสาวรสริน ช่างเหล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๔

นางสาวสุกัญญา ปฤชานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๕

นายพิเชษฐ์ แก้วฝายนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๖

นายสิรวิชญ์ ดวงหาคลัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๗

นายอนุชิต เรืองเดช
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๘

นางสาวทัชชภร วรรณพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๒๙

นางสาวภัทราภรณ์ จันปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๐

นางสาวศรสวรรค์ วงศ์ศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๑

นางสาวศิริรัตน์ หล่าไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๒

นางสาวสาลิกา ซองผม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๓

นางสาวสุนิสา เผือกนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๔

นางสาวสุพัชชา เหียมไธสง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๕

นางสาวอริสรา กงกันยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๖

นายธนาธร อัตริต
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๗

นางสาวเชอรรี

่

อุปนันชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๘

นายจักรกฤษณ์ แฉ่งสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๓๙

นางสาวจิรัฐชา ปอมอาสา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๐

นางสาวพรรณราย สุริโย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๑

นายอัมรินทร์ นาดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๒

นายเทิดเกียรติ ศรีวันทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๓

นางสาวชนิดา ทองดีนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๔

นางสาวณัฐวดี พิชัยเชิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๕

นางสาวศิริวรรณ กริซนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๖

นางสาวหทัยชนก ขันบุรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๗

นายชนาธิป หมันสระเกษ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๘

นางสาวอรวรรณ ยะสุตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๔๙

นางสาวพรรณิษา ใหญ่หลวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๐

นางสาวอาฐิติยา ช่างการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๑

นายพลรัตน์ เลิงลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๒

นางสาวจีรนันท์ วันติรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๓

นางสาวปวีณา มูลราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๔

นางสาวปวีณา หลาบนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๕

นางสาววราภรณ์ พลสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๖

นางสาวสุกัญญา ยวงสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๗

นางสาวสุนิตรา ลือจันดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๘

นางสาวอริสา ไกรดงพลอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๕๙

นายพีรพัฒน์ วิเศษนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๐

นายอลงกรณ์ ไชยสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๑

นางสาวกนิษฐา จงเทพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๒

นางสาวธันญวรัตน์ วังเมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๓

นางสาวเสาวลักษณ์ เจาะนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๔

นางสาวจิราภา เทกอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๕

นางสาวภัสย์ทรดา แสนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๖

นางสาวอรฤทัย ชัยบาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๗

นายธีรภัทร กิจจา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๘

นายโยธิน คชธินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๖๙

นางสาววรดา หาญชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๐

นายนราวิชญ์ พับโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๑

นายวุฒิพงค์ บุษราคัม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๒

นายนฤชา จำป
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๓

นางสาวสริญญา นาสอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๔

นางสาวสุกัญญา ยิงเสมอ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๕
นางสาวธัญญาลักษณ์

บางสำรวจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๖

นางสาววรรณษา พิศแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๗

นางสาวสุดารัตน์ ทุมมานอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๘

นายกฤษฎากรณ์ หันศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๗๙

นายภูวนัย พานทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๐

นางสาวนภาลัย สวาทนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๑

นางสาวอมาวษี เตชะกัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๒

นางสาวนำฝน ใหญ่หลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๓

นายภูมิวรินทร์ รนาพิภัทร์วรกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๔

นางสาวพัชรี โมรานอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๕

นางสาวศศิธร ทบรมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๖

นางสาววรรษมน ช่างเหล็ก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๗

นางสาวสุภัทรตา แก้วกองนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๘

นางสาวอารียา นาดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๘๙

นางสาวจุฑารัตน์ สีกุด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๐

นางสาวพันณษา พัตภักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๑

นางสาวสุทธิดา ถาวร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๒

นางสาวฐิติกานต์ ทิพอุตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๓

นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๔

นางสาวพัฒจิรา จันทะวัน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๕

นางสาวกติกา การงาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๖

นางสาวอริญญา ทองศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๗

นายศาสตรา ปะปาทะโย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๘

นางสาวณัฐนันท์ บุญเอือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๘๙๙

นางสาวณัฐหทัย พะมะลาพา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๐

นายกฤษณะ แก้วอำนาจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๑

นายปยะวัฒน์ พะธะนะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๒

นางสาวธิดารัตน์ ศรีเคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๓

นางสาวจิราวรรณ นาคกลัน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๔

นางสาวณัฐติยา แสงฤทธื

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๕

นางสาวปลายฟา กุดนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๖

นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๗

นางสาวนรากรณ์ แสงเดือน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๘

นางสาวสุภาพร พระพลศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๐๙

นางสาวนิษาชล แอลพิมาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๐

นายธวัชชัย พลเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๑

นายวุฒิชัย ปะทาปะโย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีหาภาค
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กชายภาคภูมิ หาญชนะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กชายศราวุธ น้อยบัวทิพย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงปลายฟา อุทัยคำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา คณาวุธ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงเอวิกา นาไชยเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กชายธนกร ย่ามวัน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงนัสชนก ทวีโชค

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงอรสา โพธิขี

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงสุจินดา พิศนอก
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กชายก้องเกียรติ วงศ์ศรี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงรูบี

้

อุทัยมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงภัชรพร ชัยภักดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงสุดาชา รัตนะศิลา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ ยศนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๗

เด็กชายสุพัสกอน พุดดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กชายพีรศิลป เหง่าเฮียง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงพิยดา เหง่าเฮียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๐

เด็กชายชนิสร ศรีนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๑

เด็กชายกันตพล ถาพิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เมทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๓

เด็กชายภัณฑบดี จันทะวัตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๔

เด็กชายชนาธิศ ศรีนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมกุดตุ้ม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันรักษา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๗

เด็กหญิงกนกอร เดชพละ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงกัลยาดา ก้านจักร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๓๙

เด็กชายธนวรรธน์ สายโสภา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๐

เด็กชายสุริยพัส จำปาหล้า
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๑

เด็กชายธนพล ธุระยศ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๒

เด็กหญิงอมราสินี ทบรมย์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เฉลิมแสน
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ วงค์คำจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๕

เด็กชายธนกร จันทะโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๖

เด็กชายเจตริน อุปแดง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค วงษ์ชาลี
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๘

เด็กหญิงอภัสรา เมืองแสน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๔๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรียางนอก
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๐

เด็กชายภัทรพงศ์ ภักดี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๑

เด็กหญิงอภิญญา สร้อยสะวะ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๒

เด็กชายจัตวา ปานสาลี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กชายธนวิชญ์ คำจะพรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๕

นายวีระพล สันโดษ
๓๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๖

นายนรินทร พลรักษา

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อัดแสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กชายภูชนะ มาตรวังแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๕๙

นายสุวิทย์ มาตรวังแสง
๐๓/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๐

เด็กชายธนากร มีวิธี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๑

เด็กชายเขมชาติ พิมลนอก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วงศ์มูล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๓

เด็กหญิงณัฐภัทร ขอพรกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคนทา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๔

เด็กชายณัฐพันธุ์ จัดนอก
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๕

เด็กชายอนุชิต แจ้งไพร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๖

เด็กชายกฤตธนา เกตุมณี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ ฉอ้อนกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงอรุณี ชำนินอก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายพิน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คิดการ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงยุวดี ดาซุย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ งึดสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงวรรณภา ทองจอก
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๔

เด็กชายปภาวิชญ์ ช้างสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทะสา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๖

เด็กชายปติ บุญมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๗

เด็กชายกรวินท์ แซ๋โล้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงเดชิณี ข่าทิพย์พาที
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงพิมชนก แอบบัว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา จัดนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๑

เด็กชายนพวัฒน์ สอยกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๒

เด็กชายภูธเนศ เกตุมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๓

เด็กชายอนุศร ท่าทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๔

เด็กชายคำภีร์ บ้วนนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาวสวน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงปราณี พยัคฆ์ศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงสุรีย์พร คิดการ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คิดการ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สีดำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๐

เด็กชายผลิตโชค เพชรเหล็ก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๑

เด็กชายวศิน จิตสุธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ การถาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงวราพร สีมูลราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงวาสนา หาสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงอริยา คำจันทร์ต๊ะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ มาตรไตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงวีนัส เค้าหัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กชายสุเมธ สักลอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงนฤมล พลพราหมณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

พลพราหมณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กชายภูมิภัทร ตาทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๒
เด็กหญิงพานทองแท้ เรียงสันเทียะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงสิดาพร อาจหาญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายธนกฤต ตาทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงกมลชนก วีระบุรุษ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

สูนรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงแคทลียา มารศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กชายธวัชชัย ทองผดุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทะวัตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กชายญัฐวุฒิ สีหาใต้
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ เชิงเทิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายวีระพงษ์ น้อมสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กชายธีรยุทธ เกษนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงคมไผ่ แดนสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงนิราวัลย์ สังสีราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงนิติยา สังสีราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กชายอิศวะ บุตรพรหม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วมณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๑๙

เด็กชายภูตะวัน เพชรนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กชายปยะพงษ์ สามารถ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๑

เด็กชายภานุเดช ขันทะรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๒

เด็กชายภูวดล นานอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๓

เด็กชายศุภณัฐ เสถียรปญญาธร
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เครือแก่นแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๑ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กชายทิชานนท์ คิดการ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงอัญชิสา รุ่งเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ อะโคตรมี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กชายคทาวุฒิ ชูเชิด
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ทานอก
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กชายตะวัน เถียนนอก
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กชายธนากรณ์ ยิมสมุทร

้

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กชายวีรพงศ์ จัตุกูล
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กชายวุฒิธิชัย มนกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงกชกร ศรีนอก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แสงมาก
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สถิตย์ชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีนอก
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กชายปกปอง ภักดีนอก
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กชายอิสระ ชาภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงจันทิมา เพียรแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กหญิงมาริษา สินกอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กชายศุภกร พันธ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงฐิติมา ดวงตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กชายเทียนชัย การบรรจง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงวริญญา ตะวะนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กชายศิวกร อินเรือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กชายพีรดนย์ ทองเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงวนิดา เรือศรีจันทร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๔๙

นางพรจรินทร์ การนา
๒๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๐

นางธนวรรณ ทองดวง
๒๔/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๑

นางปยะฉัตร ปญญาชนะวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๒

นางสาวชุติกาญจน์ กิติเมืองฐิติ
๐๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๓

นางสาวรติมา บุตรจิตอุดม
๒๗/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กชายจตุพล สุริยบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๕

เด็กหญิงนิชา ฉำสูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กชายสมพงศ์ อภัยนอก
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กชายพงศกร ซากลมกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กชายภีรเดช มะนาวนอก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สาฆ้อง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กชายพิธาน นนท์ศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กหญิงจิตรกัญญา อินทมนต์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงศศิธร ประวันนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กหญิงวิภาวดี แก้วศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กชายกฤษฎา เหลือวิชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงทักษิณานัน พรมชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงวาสนา ชาวสวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงอรปรียา เฉลิมพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ นามพิชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงธนิดา สมทรัพย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กชายวรวุฒิ ไชยสงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงกัลยา จันทร์โท

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กชายธนาพร เพ็งโคด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๓

นางสาวพัชราภรณ์ ปญญาพิมพ์
๒๑/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงปยวดี สายสมร
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงณิชาธัณย์ เศรษฐ์ประณัยน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองภูบาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กชายไชยเชฏฐ์ ภักดีสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ลอสุวรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กหญิงพิมยดา แก้วโภคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กชายศุภวัฒน์ ประทุมชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กชายทินภัทร์ ทุมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงสิริยากร ปราบยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กชายวายุพล ภักดีสุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กชายสหรัฐ มัครมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๕

นางสาวรัมภา วรรณารักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๖

นางสาวปุญชรัสมิ

์

ไกรกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กชายนฤเบศร์ อินธิราช
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กชายปวริศ ขันเขตต์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พัฒเพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงเพชราภรณ์ คชรินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กชายปริญญา แก้วฝายนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงจันจิรา มาทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กชายกิตติพันธ์ ไชยนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กชายกีรติ พงค์ตัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๕ เด็กหญิงอาทิตย์ติญากรณ์

กิงดอนนอก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงจอมขวัญ มาวาลย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงอำไพ แก้วนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กหญิงไอลดา โพธิงาม

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงพฤกษา เกษาหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ปดไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ สมพา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กหญิงศุภวรรณ อุ่นพรมมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กหญิงสุภาศิณี ปล่อยนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กชายนนทวัฒน์ มุ่งเขืองกลาง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กชายธีระพงษ์ รักพินิด
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กชายชยพล โคตรศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เวินไธสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงนภาพร วงตรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงสุนิสา สังกะวาที
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

แสงสุด
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงเพชรลดา จิตนอก
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา อัชพรหม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๓

นายกิตติศักดิ

์

กุงนอก
๒๓/๐๖/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๔

นายชาติชาย ชอบการ
๒๘/๑๐/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๕

นายธรรมนูญ ช่างบุ

๑๘/๑๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๖

นายวีรศักดิ

์

พิศนอก
๐๖/๐๑/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๗

นายกนกพล กุลบุญญา
๐๓/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๘

นายธนากร นรินทร์นอก
๑๐/๑๑/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๑๙

นายปกรณ์ บุญพูน
๓๐/๐๘/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๐

นายพิทวัส พิมอุบล
๐๖/๐๖/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๑

นายภาณุวัฒน์ ขอเสริมกลาง
๒๑/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๒

นายกิตติพงษ์ วงศ์ศรีแก้ว
๐๕/๐๖/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๓

นายชยานันต์ บุญรอด
๑๒/๐๓/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๔

นายทากาชิ อิวาตะ
๓๐/๑๑/๒๔๘๕

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๕

นายพรอนันต์ แก้วไพฑูรย์
๑๐/๐๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๖

นายศักรินทร์ เติมสุข
๒๖/๐๑/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๗

นายสมรักษ์ ไพรเขียว
๒๗/๐๕/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๘

นายสิริวัฒน์ กล้าหาญ
๑๘/๐๕/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๒๙

นายสุรศักดิ

์

รวดเร็ว
๑๙/๐๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๐

นายอนวัฒน์ ใจเทียง

่

๑๒/๐๖/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๑

นายอภิชาติ วรยันต์
๒๘/๐๓/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๒

นายอวิโรจน์ กังขรนอก
๒๐/๐๖/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๓

นายมนูญกฤษณ์ สาระภี
๑๕/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๔

นายภานุ แก้วงาม
๑๑/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๕

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสกุล
๒๕/๐๙/๒๔๘๕

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๖

นายสุธิราช บัวศรี
๑๘/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๗

นางสาวกนกอร ชมลีลพ
๐๕/๐๘/๒๔๘๕

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๘

นายชนะภพ สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๓๙

นายฐานิต ปาปะเก
๑๔/๐๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๐

นายทรรศนัย ทัดมาลา

๑๙/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๑

นายธีรพงศ์ แก่นสาร์
๒๗/๐๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๒

นายปฏิภาน สุดกระโทก
๑๙/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๓

นายภานุเดช ใสระวัง
๐๒/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๔

นายชิษณุพงศ์ อินทรจันทร์
๐๗/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๕

นางสาวกรรณิการ์ พรมบุตร
๐๑/๐๗/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๖

นางสาวสุนิษา พลประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๗

นายอัจฉริย พุทธบุรี
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๘

นางสาวนันทกานต์ ศรีวิชา
๐๖/๐๓/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๔๙

นางสาวนิชาภา พลอยใหม่
๐๒/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๐

นางสาวปยะนันท์ ขำชัยภูมิ
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๑

นางสาวมัณฑณา เอนกนงค์
๐๙/๐๙/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๒

นางสาวศิริลักษณ์ แสงอรุณ
๐๗/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๓

นางสาววชิราภา ชาติวีระยุทธ
๒๖/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๔

นางสาวพรพรรณ นาดี
๐๑/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๕

นางสาวขนิษฐา บุญมา

๒๖/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๖

นางสาวชลิดา ธนพลธ์
๒๙/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๗

นางสาวปณิตา รัฐมนตรี
๑๕/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๘

นางสาวมัลลิกา มาสอน

๒๙/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๕๙

นางสาววัชญาดา ฉายกิง

่

๒๗/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๐

นางสาวอภิชญา เสริฐประสม
๑๗/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๑

นางสาวชลธิชา สินทับไทย
๑๘/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๒

นางสาวทิพย์ญดา เหมเลา
๒๑/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๓

นางสาวศิริลักษณ์ ธงฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๔

นางสาวสุวรรณา ลาหลง
๓๑/๐๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๕

นายเจษฎาภรณ์ นามสี

๒๑/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๖

นางสาวสุพรรษา สุขเกษม
๐๓/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๗

นายเกริกเกียรติ ใบเหลือง
๑๖/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๘

นายทวีป แพงจิกรี
๑๐/๑๑/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กชายณัฐพล ทองจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๐

เด็กชายสถิต สาศรีเมือง ๗/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กชายชานน แสนบัวคำ
๗/๑๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กชายสนามชัย พรมบุตร ๖/๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กชายนพรัตน์ พิมลนอก ๗/๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ นามวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิตา นาดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ดาวขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ ติระวัฒนศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๘

เด็กชายธนากร ดาวศิริกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กหญิงแก้วกาญจน์ จิตรลดาธนสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงวณิชชา เสเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ชุ่มกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กชายเจษฎา โคตชัยยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๓

เด็กชายกันตธีร์
อัครปรีชาศาสตร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๔

เด็กหญิงปทิตตา เกตสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงสุธิดา ภูพรรณา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๖

เด็กชายสนธิ เงินขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๗

เด็กหญิงพนิตสุภา กล่อมเกลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี ประสาทกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงปยพร พลดงนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๐

เด็กชายธีรภัทร นกลอย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กชายยอดชาย เติมตะขบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กชายพิษณุพงศ์ ทองดีนอก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน วิชัยวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กชายชนาพัฒน์ งามพลทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงกิริยา วงศา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๖

เด็กชายอานนท์ แสนบุญศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประกอบสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ สิงหาระโต
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงไพริน กงชัยยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงชนัญธิดา ไลนอก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๑

เด็กหญิงปานตะวัน บุญเต็ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงธันยพร นิลนนท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดวงเพ็ชรแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กชายรพีพัฒน์ เนือไม้

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กชายณัฐกร เมิกข่วง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ จัดนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๗

เด็กชายวรปรัชญ์ บาลเย็น
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงศิรินญากร ปุลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงไอรยา เพชรวาทศาสตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงภคมน ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แข็งฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๒

เด็กหญิงกันติชา ซีแมน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ สินกอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา ปาติสัตย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๕

เด็กชายสุรนาท ทองเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๖

เด็กหญิงกฤตติพร สุขจงวัฒนากุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๗

เด็กชายวัชรพงศ์ บุญกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๘

เด็กชายวัฒนชัย ทองพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๑๙

เด็กหญิงปณิตา ชูเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวนสายหยุด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๑

เด็กชายจักรพรรดิ ฉิมนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๒

เด็กชายณภัทร เนตรกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๓

เด็กชายณัฐภัทร นรดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๔

เด็กชายศตวรรษ โปะสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันใต้
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๖

เด็กชายธีรภัทร การถาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงธรรมสรณ์ พรมสายออ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงพัชราภา เทวรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงพิชญาภา เข็มทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ อักวะรัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๑

เด็กชายภีรปวิช พานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๒

เด็กชายจิรโรจน์ กิตินนท์ธวัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๓

เด็กชายจิราวัฒน์ กิตินนท์ธวัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๔

เด็กชายธนภัทร เถือนแก้วสิงห์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ นามวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๖

เด็กหญิงญาดา อินธิราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๗

เด็กหญิงพิยดา แสนลือชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๘

เด็กหญิงนุชศรา เสนาะสังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๓๙

เด็กหญิงกฤตยชญ์ แก้วฝายนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๐

เด็กหญิงเนตรนภา เข็มแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงฐิติมา ฤทธิมนตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๒

เด็กหญิงพิชญ์สินีย์ วังหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กหญิงณิชาภัทร สุรียธนาภาส
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชัยปญญา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๕

เด็กชายวริทธ์ คเชนทร์ชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๖

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ปจจัยนุกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงพร้อมทอง สาลีพวง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงญาดา หุนสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงยูถิกา จิววิวัฒน์เสถียน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ภิรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๑

เด็กหญิงอภิชญา การค้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๒

เด็กหญิงแอริสา ปุยคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๓

เด็กชายพัชรพล จงปลูกกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงสุชาดา โชโตวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ เทียงโยธา

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงสุนิสา หล้าคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงอังคณา ไชยนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กหญิงณัฐพร ประทุมแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุดชวา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายกฤษฎา ศิริหงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กชายสิทธิกร ปดหล่า
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กหญิงกนกพร โพธิสุวรรณ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ต้องน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา หลินศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กชายคงณคร นานอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงจิดาภา จันทมุลตรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กชายชนิสร กวดนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงณัฐวียากรณ์ พิลารัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กชายธนากร เวชสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงธาริกาญ เลิกนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงนนท์นี

่

แตะยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กชายนัฐกรณ์ ไชยยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงนีรนุช ศรีจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จักรมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงปานตะวัน พยุงกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กชายโปรโมต เงาใส
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๗

เด็กชายพงสทร พุทธิชนม์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๘

เด็กชายพชร วานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๗๙

เด็กชายฟาใหม่ คงชู
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงภัทราพร ละครพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงภาวิดา กวดนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๒

เด็กชายภูตะวัน ฤทธิบุรี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๓

เด็กชายภูมินทร์ รวดเร็ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงเมธิณี อุ่นปาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ แก้วศรีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๖

เด็กหญิงรุริญา หอมแพงไว้
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๗

เด็กชายวันเฉลิม ประมะคัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๘

เด็กชายศรคีรี ขิบเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๘๙

เด็กชายศรายุทธ คณาศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ชูขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๑

เด็กชายศิวกร ศรีพวงเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงศุภกรณ์ วงค์ศรีชา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไวแก้วสูน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัตนคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สาระคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุรีนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงอริศรา เสียงเสนาะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๘

เด็กชายอนันตชัย ผิวเหลือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๒๙๙

เด็กชายอนุรักษ์ สุราทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ ปลังกลาง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๑

เด็กชายอรรถพร พงษ์วัชรากร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๒

เด็กชายอรรถพล ราชาวัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงอรัญญา พรมวันนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๔

เด็กหญิงอารยา โลกนิยม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไทยนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กชายอิทธิพล จำปาแสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กชายเขมชาติ วิริยะพานิช
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กหญิงอริศรา พุ่มพวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กชายภูวดล ทันศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงอาภาศิริ เชือกุล

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กหญิงอริสา มรรครมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กชายเอกชัย แกมกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กชายภานรินทร์ นิลบรรพต

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กหญิงนัญชุพร บุญจันทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงจิรประภา แสงงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กชายดำรงพล ตรวจนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงนิชาภา กุศลพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงปยฉัตร แทนรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงรุ้งแสงตะวัน แท่งทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงรจนา คำจะพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กหญิงกิตติมา ชาลิโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กหญิงธิติมา เชียวชาญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา สวนหนองปง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กชายธนาวุธ หอมสาท
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๕

นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๖

นางสาวจิราวรรณ โรยนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๗

นางสาวสุมาลี โนนพุดซา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๘

นางสาวจุฑารัตน์ ประกำแหง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๒๙

นางสาวณิชาภัทร พรมกุดตุ้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๐

นายธีรศักดิ

์

หวังแซงกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงภาขวัญ สูงรุ่ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงเกตน์กนก เมืองมูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๓

นางสาวจารุวรรณ แทนรินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๔

นายพรสยาม จงเทพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๕

นายวุฒิพงศ์ ก้อนเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กชายศุภกิจ อภัยนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๗

นายอภิวัฒน์ พานิชนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๘

นายชนะ โพธิวิเศษ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๓๙

นายเกรียงเดช จันคำ

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๐

นายกันตพงศ์ ภารการ
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กชายเจษฎา จันทะดวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุโข
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กชายธฤเดช อุดมชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ มหาวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กชายวราวุฒิ พันธ์วิริยากุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กชายรพีภัทร สวนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

กงชัยภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๘

เด็กชายอมเรศ ขึมสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๔๙

เด็กชายภูวนาท วิเศษใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ ช่างเหล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๑

เด็กชายนัฐพงศ์ ลังเพีย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๒

เด็กชายวรายุทธ บุญศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๓

เด็กชายธนกร เซ็นธุลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๔

เด็กชายศราวุฒิ พลทม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงทัศนีย์พร สาบำรุง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงสุภัทรา ตรีท่าวัด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงสุภาพร สุระชาติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๘

เด็กหญิงกรนิศ แซ่เอีย

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีสมบูรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงเสาวณีย์ เรืองศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงอธิติยา ทองพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา พลราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงฐิติมา เอกตาแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กหญิงนภัสรา ภูแสนกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กหญิงกนกพร หลักตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จงปลูกกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กชายชิณวัตร ชาโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ ยิมใจงาม

้

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กหญิงวิภาษณีย์ พรมมร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงลลิดา ฉายกิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงรัตติการ วงวิลาศ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กชายชัยณรินทร์ มุ่งเรียมกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงนริศรา วรรณจงคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงอภิรดา คำแดงไสย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ค่าภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประกอบนันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กชายนิปจการ สอนชา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุขขีสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กชายศุภกร พรมพินิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กชายภูตะวัน แสนรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กชายณัฐปธาน บุราคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงศิริประภา ศรีทิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กชายศิริวัฒน์ ธงฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงธญลักษณ์ ประโพธัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๕

เด็กหญิงณัฐสุดา เสนาภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กชายพีรภัทร นิรัติน์ไพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ จิตต์บรรเทิง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๘

เด็กชายสิงหา จิตต์บรรเทิง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กชายธนกฤต ศรีจำนงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กชายจิรวิชญ์ เชาวันดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กลินศรีสุข

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กหญิงสุนิสา ลีชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กหญิงรัฐญา ไชยโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ประสมทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กชายบัณฑิต สิงหา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กหญิงตติยา ตาชูชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๗

เด็กชายวสันต์ โยประทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๘

เด็กชายอิสรา ชุนไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๓๙๙

เด็กชายธนดล วิสุทธาสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๐

เด็กชายชานุวงศ์ สิวไธสง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๑

เด็กชายณัฐพล ฝนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๒

เด็กชายธนาธิป โนนนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กชายจักรินทร์ คำพิมูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กชายพนธ์พิพรรธ หงษ์ไธสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กชายศุภฤกษ์ โพธิวิจิตต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ฉลอยฉิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๗

เด็กชายรชานนท์ บิลดิโตวา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๘

เด็กหญิงพรรณิภา คำพิมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงอิสภรณ์ อาจยิงยง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กชายนครินทร์ พูลเพิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงบังอร บุญมาตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงพรพิมล เอียมปอง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กชายพีระวัฒน์ ดงอุทิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กชายพีระพงษ์ สิงห์ที
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา จวงไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงอรนุช บุญสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กชายสุรชาติ หวานเส
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กชายนนทิวากร ฤทธิสิงห์

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กชายธนาวัฒน์ เคนนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาผนัง ฝาผนัง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๐

นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ

์

๑/๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๑

นายพูล บุญใบ ๑/๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๒

นางหทัยชนก เทียมไธสง ๑/๗/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๓

นางสุกัญญา ประโพทัง ๑/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กชายธนาวิน สงนอก ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กชายศุภชัย กดสาพรมมา ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กชายสิทธิพล สร้อยนอก ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กชายนฤชัย ดัดถุยาวัตร
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กชายชัชชัย ออมสิน ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กชายพญาพิชัย เถิงนอก ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กชายพงศธร คำแก้ว ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายวรเมธ ไชยบัณฑิต ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กชายพีระพัฒน์ กล้าหาญ ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ นุบาล ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กชายวีรภัทร นามกระบือ ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงศุภัชญา พรมอ้วน ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงสลวยเกตุ ตุลัยญานนท์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงธารณารักษ์ เดือขุนทด

่

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กหญิงลลิดจา บุญจิตร
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงณัฐชา มัครมย์ ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กหญิงปภาดา ออมสิน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กชายวรากร ไพรเขียว
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายภัทราวุธ ข่อยนอก
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายอาทิตย์ ดีตุ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กชายเมษา โมรานอก
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงธิติมา อินทบิน ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กชายพีรภัทร บุญซ้าย ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประจิตร
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กชายภัทรพล นันทะผา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กชายยุทธนา ข่อยนอก ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๐

เด็กหญิงสุณี สุขนอก
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ปุยนอก
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงกุสุมนิภา ลูบคม ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี จันเนียม
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จินาวงษ์
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ เสนนอก
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กชายเทพปฐพี งานฉมัง
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กชายถิรพล ตะโกนอก
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กชายศราวุธ แก้วมูลมุข
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ถาจอหอ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กชายรสรินทร์ ใจดี
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงพรนภา กลินสีสุก

่

๒๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กหญิงสุปราณี สงนอก
๒๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กชายรัตนวิชัย บุญศิริ
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กชายธนากร บุญกิจ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายรัตนศาสตร์ ผิวสา
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กชายธนา ดีไร่ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กชายกฤตนัย กอบเกือ

้

๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กชายขัตติยะ เวชยันต์
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา วงศ์ใหญ่ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ศรีฤทธิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กชายธวัชชัย มาปะเม
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กชายสิรภพ วรรณประโพธิ

์

๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กชายวุฒิชัย หมุยเฮบัว
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ พลกอง
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ บุดดี
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงชุติการณ์ แก้วเกษ
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงวรรณนิษา จันทรเวช
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงจีระชาตา จันทีเทศ
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๔ / ๖๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กชายธนชัย ชัยรัตน์
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เทศไพเราะ
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กชายกลวัฒน์ ชาเครือ
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กชายวาริส มาปะโท
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กชายฟาใส ไทยง่อม ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ภูสีนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสี
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ การนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงเปรมกมล เทพอุทัย
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๘๙

นายพรทวี ชืนชม

่

๑๐/๔/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๐

นายพีรณัฐ พลกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กชายธวัชชัย แสงตะวัน
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายกัมปนาท รักษาภักดี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กชายพีรวัส หวังฟงกลาง
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กหญิงอัญรัตน์ เรืองเดช ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กหญิงสิดาพร มีสวาท
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี เจริญรัตน์
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กหญิงลัดดา อินยก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ คุณวุฒิ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงสุกันยา ไชยรัมย์
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงปยะฉัตร สงนอก ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กชายฉัตรชัย ช่างเหล็ก ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๒ เด็กชายเพ็ญคณบดินทร์

วิศวเลิศทรัพย์
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายบดินทร์ พรหมจินดา
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กชายปกรณ์ เปลียนเจริญ

่

๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กชายกฤตนัย สุขสำราญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กชายอนุวัตร พานิชย์
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กชายภูวดล พันธ์สิงสอน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กชายกิตติพงษ์ คำหลาน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กชายอภิชัญ โพธิศรี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กชายศุภวัฒน์ สีดาวงษ์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กชายเมธาวี สมคิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กชายกฤษฎา วงจันลา
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กชายภสณุวัฒน์ พานิชย์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กชายณัฐพล เจ็กสกุล ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๕ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กชายรัชพล ลาจ้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กชายสันติสุข แก้วไพฑูรย์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กชายอัครเดช ทิพโกมล
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ฝุนกลาง
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อามาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองขาว
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงนันท์ชนัน เวฬุวนารักษ์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ ถึงนอก
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงธัญรดา แก้วไพฑูรย์
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กหญิงวาริชชา คำหลาน ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กหญิงดารากมล เวสไธสง ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กหญิงพิจิตรา ศรีอาจ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงสัณฑ์ฤทัย เสนนอก
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนปอง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ประดิษฐ์
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กชายชัชพล ผินนอก ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ อักวะรัง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กชายศุภณัฐ เฉือยนอก

่

๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายพอเพียง ทองดี ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กชายณัฐพล เชิญกลาง ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กหญิงสายธาร ด่านไธสง ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กหญิงกฤตยา ดวงกลาง
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงภาพิมล ดงคำสี
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลำไธสง
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงชนิภา สาระคำ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะบัวบาน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กชายพลชนะ มาสีดา ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กชายดินตะวัน ปจจัย ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กชายอดิศร ทองนอก ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กชายสันติราช หาญโก่ย ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กชายรัชพล ฉลาด
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กชายภูรถัทร คลังสมบัติ
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงอินทิรา สายรุ้ง
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงนิรมล ใจดี ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทอฃนอก
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงปาลิตา เซ็นธุลี
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงพรนัชชา ตีบไธสง
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กหญิงสาวิกา พลทามูล
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงกุลวนิดา ไพราม
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กหญิงปวีณา วงศ์อามาตย์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงปทุมมาศ สักบุตร
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๖
เด็กหญิงศศิประภาพร

บุญคง ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กชายสุชานันท์ คนชาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กชายศุภโชค หล่อเหลียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แทงตลาด
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กชายธรรมนูญ แก้วสุโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงณฐพร ตรวจนอก
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงประภาภรณ์ ราชบัวโฮม
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญรืน

่

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงณํฐฐา ศิริผล ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงพิลัยลักษณ์ ชนม์สูงเนิน
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เดชนอก
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ด้วงสีดา ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กชายธนเดช สงวนสิน
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กชายนภสินธุ์ เดชไธสง ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กชายชนธัญ งอบโคกกรวด
๒๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กชายสุรยุทธ์ อดทน
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กชายชินโชติ บุญดาสา ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กชายพลวัฒน์ อุตพัฒน์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กชายอรรถพล ชิดนอก
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ เขียนนอก ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กชายณัฐปกรณ์ อุสาการ
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีลิม

้

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กชายธันวา จันทะผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ครุธ
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กชายอดิศร แก้วสว่าง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กชายไชชาญ ชัยยันโต
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงวรัญญา บุญอนุรักษ์
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กหญิงจิตาภา ประสิทธินอก

์

๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กหญิงปานิตา อินทร์สกุล ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๗ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กหญิงขนิษฐา ยังเมือง ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กหญิงอาภัสรา ทึมหวาย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงปวีณา อุดคำ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงปรียาพร จันใจวงศ์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กชายนิธิกร งามมะเริง
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กชายกฤษณะ วัดพิมาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กชายธาวิน กล้าหาญ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีวิชา
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงสุชาดา ไขจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กหญิงอัญชลี เขียวหมืนไวย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงบัญฑิตา ศรีจันทร์
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนมีมา ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กหญิงรมิตา จัดนอก
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงวาสนา พลรักษา
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กชายชนพัฒน์ สกุลจร ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กชายณัฐพล คงไธสง ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กชายรชานนท์ แสงบัณฑิต
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กชายประกาศิต สีแสด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กชายนพรัตน์ ดอนไพรวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เบ็ญจกุล ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กชายภูตะวัน ต่วนไธสง
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กชายศิวัฒน์ สมพา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กชายธนกฤต หรีไธสง

่

๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กชายพิศิฏฐ์ กาวะโล ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กชายธวัชชัย ไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เศษวิสัย ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๑
เด็กชายพรพรหมมินทร์

ชินสีนวน ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนศรี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กชายอาทิตย์ มอไธสง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงภักดี ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กชายปฐมพงศ์ ทาโบราณ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงอรสิรินญา ปดไธสง
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงพิมพร จันภิรมย์
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจริญรอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แผ่นหิน
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๘ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงจริยา สมาคม
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงพรพิมล คำภูเมือง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กหญิงพรนิการ์ ไทยธานี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กหญิงไอลัดดา วงศ์ภัทรนันท์
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กหญิงสุกฤตา สุริเทศ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กหญิงศิริมา สุขแดง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กชายนฤสรณ์ จุฬารมณ์
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กชายอนิรุทน์ นำพา
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายธีรภัทร พันธ์น้อย
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กชายพงศกร แคนคอง
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กชายอิทธิไกร พลดงนอก
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กชายชนานนท์ ภูสีฤทธิ

์

๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กชายธนโชติ แสนศรี
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๓

นางละมัย ตังพรม

้

๑๗/๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กหญิงนิตยา แร่กาสิน ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี พันธมิตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงกชมน โมธรรม ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงธนัชญา พิรักษา
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงพิราวรรณ ศรีระ
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงสุนิษา โพยนอก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กหญิงธาริณี ทิพย์ลม
๒๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงธัญเรศ สินพรม
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ แร่กาสิน ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ดำคำ
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงเมษา จำวัน
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงกวิสรา พิมพาเรียน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กหญิงจุฬากรณ์ ด้วงศรี
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กหญิงกชพร วงศ์ธรรม
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กหญิงปานระพี นาคโนทศ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๔๙

นางนันทินี ปาณาราช
๑๓/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กชายจิระยุทธ โค่ตะรุต
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กชายศิรวุฒิ ศรีสมบัติ
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ แสงสุด
๓๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กชายจิลลาภัทร ขิบปะเม
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กชายภควัต ราชน
๑๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๙ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ พิมศรี
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กชายวรวรรธน์ ผิวสด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงภัทราวดี คะเนนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงจันทราทิพย์ ปทุมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กหญิงชนัญชิดา กระยอม ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงพิมพรรณ อุทัยอัน
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงกนกอร เกตุโคกกรวด
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๒

นางนิติยา ศรีชุม ๖/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กชายณัฏฐพล บรรดาศักดิ

์

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียงเกษ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กชายวรวุฒิ หาญโกย่
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กชายสุธินันท์ ทิพพิชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กชายนิธินนท์ วิทไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๘

เด็กชายอภิชาต ศรีหงษา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กชายคณิตร์ ไชยแสง
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กชายปรเมศ เกษกุ้มศรี
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กชายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กชายเอืออังกูร

้

แสงภักดี ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงนฤมล แคนบุญจันทร์
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงแสนคำ
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา เอือเฟอ

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงธัญภัทร คำภีระ
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีบริบูรณ์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงณัชชา หันโมลี
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงภาฬุวรรณ โพธิพันไม้

์

๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กหญิงธันยพร น้อยเสนา
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงชาลิสา เดือนกระจ่าง
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กหญิงณัฐชา สีลาคต
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กชายภัครพล พันจี
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๔

เด็กชายโกมินทร์ เขียนนอก
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จิตนอก
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ไปนัน

้

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา แร่กาสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๘

เด็กชายจักรวาลย์ คำจันดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๘๙

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณหงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๐

เด็กหญิงกุสุมา คำมิทัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงศรัญญา ดวงศรีจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๒

เด็กชายวุฒิชัย เครือนิล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ กลางสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงฐนิชา โพธิไทร

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสีทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๖

เด็กหญิงนิราวรรณ บุญมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงเบญจพร แต้มสีทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงพรพิมล บริสุทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๖๙๙

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ราชหิรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ พานวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงสโรชา พัวไธสง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๒

เด็กชายฟาคุณานนต์ เขตสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๓

เด็กชายรณกฤต แสงจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๔

เด็กชายวายุ ผดุงเวียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๕

เด็กชายอนุชา เชียรรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๖

เด็กหญิงกาญจนา รุ่งแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๗

เด็กหญิงจิรัชยา หุ้มไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๘

เด็กหญิงธัญชนก ปตตาลาโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงปณิดา แนบทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา เวียนนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๑

เด็กหญิงฟาประทาน พวงไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ โคตรพรมศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๓

เด็กหญิงศุจินธรา น้อยมณี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๔

เด็กหญิงจินตนา เตชโคบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่อึง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๖

เด็กชายจิญณวัตร แช่มพุทรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๗

เด็กชายจิตรภณ วงศ์รักษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๘

เด็กชายเจษฎา แก้วอำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๑๙

เด็กชายธิติวุฒิ เวียนนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๐

เด็กชายนรากร บุญห่อ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๑

เด็กชายพิชัยณรงค์ มอญศิลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๒
เด็กชายวิวัฒนาการณ์

ตาไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๓

เด็กชายสิทธิชัย มังคะระ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๔

เด็กชายณภัทร ขุนภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๑ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๕

เด็กหญิงกิติญา ศรีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนูพร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช ไชยศรีฮาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๘

เด็กหญิงโชษิตา ผาน้อยวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๐

เด็กหญิงนันชนก พุงไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๑

เด็กหญิงปวิตรา สงนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๒

เด็กหญิงปยธิดา แลไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๓

เด็กหญิงพนิดา บุญทศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีพรหม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงศศินิภา ลมไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงสิรินธร โสนิลาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงสุภาดา พันยาราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๘

เด็กหญิงอภิญญา พันไร่
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๓๙

เด็กหญิงอารียา ปุเลทะสัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๐

เด็กหญิงจีระนันท์ เนียมไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงจิราพา โง่นสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงจิราวรรณ พันสาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แคล้วภัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงดวงกมล บัญดิษวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงนฤมล เหือดไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงนาขวัญ โลนไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๗

เด็กชายธนพงษ์ ตราบุรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงวีรวรรณ์ พึงพิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๔๙

เด็กหญิงศิรวดี มิตรจันทึก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๐

เด็กหญิงศิริพร สระภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๑

เด็กชายไกรวิชญ์ นักพรานบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๒

เด็กชายเทพินทร์ ชืนโพธิ

่ ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ดาวดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๔

เด็กชายนาวิน เจียนสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๕

เด็กชายรัตนากร พลหาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๖

เด็กชายวรพงษ์ ทวีวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๗

เด็กชายวันเฉลิม มีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๘

เด็กชายอภิสิทธ์ ปุเลทะตัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงกุลรชา ทิงแสน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๐

เด็กหญิงประภาพร ชาวสวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เปลกไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงวลักษณา วังศรีคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงศศินันท์ แลไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๔

เด็กหญิงสำเภาทอง ฟนไร่
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงอนุสรา ปอมยายับ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๖

เด็กหญิงอารยา เกตุอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๗

เด็กชายติณณภพ สีหาชาลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๘

เด็กชายธีรภัทร หมันอุตส่าห์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ปจชัยโย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๐

เด็กชายนิมิตร ปดเทสัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๑

เด็กชายสุรดิษ จันทะวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๒

เด็กชายอธิษฐ์ สีหอมกลิน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๓

นายอรรถพล อ่อนละมูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๔

เด็กชายเอกวิทย์ พิมสุโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เปลกไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงธิญาดา ทุมมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงมธุรส ดอกมะเดือ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงรัตนาพร เจนไร่
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา ชูจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงสุวนิดา เวียนนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๑

เด็กชายนันทพงศ์ เพ็งวิสัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แม่นศรนะรา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงทิวาพร ทิพย์พิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงพัชรา ชนะธรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงศลิษา พิมพ์พิมาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงศิริยากรณ์ เกลียงกรแก้ว

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๗

เด็กหญิงบุษยมาศ จันทร์ปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๘

นางสาวศุภรัตน์ วันทะมาศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๘๙

นายวชิรากรณ์ กลางสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๐

นางสาวกาญจนา มนตรีชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ ปตตาโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๒

เด็กหญิงพรพิมล ทองอาจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๓

เด็กหญิงพิมณพัช ราชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๔

นางสาวภัทรวดี ปานาสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๕

นางสาววิจิตรา คอนสันต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๖

นายยุทธพิชัย แก้วพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๗

นางสาวพัชริดา เลยกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๘

นางสาวพัชรินทร์ โง่นสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๗๙๙

นางสาวภัททิยา ทุมมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๐

นางสาวรัตนา สุขเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๑

เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณ์ทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๒

นางสาวจันทร์จิรา โทไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๓

นางสาวสุปาณี ทีภูมิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๔

นางสาวอาริสา พลดงนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๕

นางสาวธิดารัตน์ บินรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๖

เด็กชายทินภัทร สร้อยทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๗

เด็กชายนทีธร ไกรยศวร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๘

เด็กชายภูริพัฒน์ สำเภาเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๐

เด็กหญิงวรรณิษา โคตะมะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๑

เด็กหญิงสรัลชนา คุชิตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงสุรานันท์ ห้ามไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๓

เด็กชายพีระพงศ์ ศรีเตชะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๔

เด็กชายสหรัฐ รักษาทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ปริเตนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ญา พัวไธสง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๗

เด็กหญิงพลอยชมพู จันสีทา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๘

เด็กหญิงวารุณี หาวกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ ชมกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงณัฐชา รอดแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงวิมลพรรณ พลสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร กลินทับ

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๓

เด็กหญิงกันยา หล่มกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มาลาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๕

เด็กหญิงปริยฉัตร พิเศษ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๖

เด็กชายทรงยศ นอสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๗

เด็กชายเทวิน พรมรินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๘

เด็กหญิงสุธาสินี โภชน์พันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงโซฟ พรมรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๐

เด็กหญิงอรปรียา หวังสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๑

เด็กชายกมล พลจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๒

เด็กชายวีรยุทธ มาเยอะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา หวังสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๔

นายรักชาติ พันธ์ศรี
๐๗/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๕

นางประยูร ด่านกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๖

นางสุข สีโคกกรวด
๐๑/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๗

นางจรรยา จินดามาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๘

นางจุฑาทิพย์ ชัยมัง
๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๓๙

นายประเสริฐศักดิ

์

ศรีถาวร
๑๕/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๐

นายปราโมทย์ แก้วสีมา
๑๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๑

นางสาวรัตน์ดาวรรณ นอสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๒

นางสาววรรณศิริ สุดกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๓

นายศรายุทธ พวงประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

เงินสยาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ โนนหมอ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๖

เด็กชายสิทธิพล ประทุมเม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๗

เด็กชายอธิรวัฒน์ พันธ์สารคาม
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๘

เด็กชายปรเมศร์ วาสรส
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งฤดีวรรณ บาหยัน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์บุตรดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล พันนาเหนือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงจิรภิญญา รัตนพงษ์พันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีวิเศษ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๔

เด็กชายศุภกรณ์ มลาศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๕

เด็กชายอนรรฆวี แก้วคูนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๖

เด็กชายสันติ สัญอาสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๗

เด็กชายปริญญา นพยอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๘

เด็กชายวสุพล หวังจุลกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๕๙

เด็กชายกัปนาท สืบเสระ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โคต่อเนตร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงนภสร จันทร์แจ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๒

เด็กหญิงพิราชรักษ์ จันทิไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงธันยพร มงคลกุล
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงวรดา วิถี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงช่อชมพู ภูสีนำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๖

เด็กชายสรยุทธ วิเศษไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๗

เด็กชายสรายุทธ วิเศษไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๘

เด็กชายจตุรงค์ ยิงนอก

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๖๙

นางสาวธัญลักษณ์ คำจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ กลีบพิมาย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๑

เด็กชายภานุกร พรมวิจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๒

เด็กชายจรัส พิกุล
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๓

เด็กชายอนุวัต บัวนาค
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๔

เด็กชายกนกพล ปรีดี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๕

เด็กชายจิระเดช สัญอาสา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

หงษ์จำนงค์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๗

เด็กชายสุธินันท์ หมายดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๘

เด็กชายภูมิปรีชา เขียนค้างพลู
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๗๙

เด็กชายอุเทน พันเหนือ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๐

เด็กชายธนภัทร ยุดไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๑

เด็กชายณัฐวัตร ขาวผ่อง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๒

เด็กชายพานศักดิ

์

เพ็ชรนอก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๓

เด็กชายเจษฎา แก่นจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา ปานพูน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๕

เด็กหญิงมนัญชยา ยิงกลาง

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๖

เด็กหญิงชุติมา พิศพล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๗

เด็กหญิงญาณิดา พานสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๘

เด็กหญิงกนกกร ขุมเงิน
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๘๙

เด็กชายสิรดนัย เจตมาศ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ พานสูงเนิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๑

เด็กหญิงภัทรภร ธนศุภัทรากุล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๒

เด็กหญิงรัชฎากร โพธิเงิน

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงวริยา สีคำเม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา กลินมาลัย

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๕

เด็กชายกรกฏ นะรากุล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๖

เด็กชายกรกฤต สายทองทิพย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงมี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๘

เด็กชายต้นกล้า โพสฮาด
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๘๙๙

เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ ชุมทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๐

เด็กชายวงศกร โคตุลามา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๑

เด็กชายวัชรพล ภูคำศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๒

เด็กหญิงไปรยากรณ์ คุณสาร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๓

เด็กหญิงแววดาว เดียขุนทด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๔

เด็กหญิงดารากานต์ ประจันเต
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๕

เด็กหญิงณัฐยกานต์ ทวยไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๖

เด็กชายชนะพล ประสารวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๗

เด็กชายอธิภัทร์ แสวงพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๘

เด็กชายอธิเบศ ปนะกัง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๐๙

เด็กชายพชร ปตถานัง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๐

เด็กชายอนุชา ยันตะเคียน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญมี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงวรรณิษา เอียมขุนทด

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๓

เด็กชายอโนชา ส่วนชอบ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ ส่วนชอบ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๕

เด็กหญิงนิตยา ลูกอินทร์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๖

เด็กชายธนกร ร่มเย็น
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๗

เด็กชายวรเวช เหลือสืบชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๘

เด็กชายกิตติธัช ใยชม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๑๙

เด็กชายชนะชัย ปานพรมมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๐ เด็กชายพิพรรธธนกาญจน์

ยิงกลาง

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๑

เด็กหญิงอุษณี เกิดปรุ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๒

เด็กหญิงปนมณี เอียมชูเพชร

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงยลธิดา คงพุ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๔

เด็กชายอลงกรณ์ เพ็ชรราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๕

เด็กชายวิณิชพัฒน์ เลไธสง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

จงจิตต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๗

เด็กชายสุเมธ มณีเนตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ บุญมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ชนะทะเล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๐

เด็กหญิงวรางคนา บุญมาวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๑

เด็กหญิงอาลัดดา ชูตระกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๒

เด็กหญิงปริชญา อุทัยดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๓

เด็กหญิงปลายฝน พลีดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๔

เด็กชายปวรปรัชญ์ ลอทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๕

เด็กชายภูริภัทร์ รวมคุณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงธนาพร แก้วคำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี ชาลีวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงศศิวรรณ บังทองหลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๓๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ครอเคณเนส
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๐

เด็กชายทศพร ประมูลจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีหาบุญทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงพิชญาดา ทุมนาหาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๓

เด็กหญิงโสภิตา คงสนิท
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๔

เด็กชายธิวัฒชัย ไชยจะโปะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงธนภรณ์ จำป
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ อินชนะบาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงธัญชนก ฉานุรักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญยงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๔๙

เด็กชายรชะพิพัฒน์ บุญหว่าน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๐

เด็กชายทรงภพ ชัยสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลตรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๒

เด็กชายพฤติกร ประสมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๓

เด็กชายวิศวะ แปลงไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๔

เด็กชายวีรภัทร์ กล้าหาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๕

เด็กชายประสิทธิชัย แปลกผักแว่น
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงเนตรชนก นุ้ยเล็ก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๗

เด็กหญิงวิมลชนก บุญคุ้มอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๘

เด็กหญิงกิติมา จันทร์พิทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๕๙

เด็กหญิงธิติมา พิมพ์เวิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๐

เด็กชายอนุรักษ์ พายุพัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ ยวนเม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๒

เด็กชายคฑาวุธ ส่วนชอบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๓

เด็กชายทรัพย์ไพศาล สีหาราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี เจ๊กมะเริง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๕

เด็กหญิงกาญจนา กลบกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๖

เด็กหญิงอภิชญา ชีวะสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มณีวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๘

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ชำนิวัตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ คิดสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๐

เด็กหญิงปาลิตา ประสงค์ศิลป
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๑

เด็กชายอมรเทพ บุญมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ขันดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ บัวนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงมัทนา เขียนค้างพลู
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุกกลำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๖

เด็กชายภัคพล วรรณปง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๗

เด็กชายณัฐดนัย อุบัวบล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ยาวาป
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ไชยจะโปะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๐

เด็กชายจิราพัชร แสวงพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๑

เด็กชายภูวดล ศิริบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๒

เด็กหญิงณัฐวรา แสนบุดดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๓

เด็กหญิงวรกานต์ กุลสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๔

เด็กหญิงสุนิตา จันกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงพัชราภา เขียวรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๖

เด็กชายกิตติยะ นาคพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๗

เด็กชายณัฐพล ประจันทะสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๘

เด็กชายดนุสรณ์ กลบกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๘๙

เด็กชายเนติวัฒน์ ปนะกัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๐

เด็กชายภาคินัย วรสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงสิริกร คำภาบุดดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา กลบกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เสาทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๔

เด็กหญิงนันทวรรณ ผ่านกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๕

เด็กชายวุฒิชัย พวงใหม่
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๖

เด็กชายศุภมงคล คงประพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๗

เด็กชายสุทิวัส นะพรานบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๘

เด็กชายยุทธนา ท่อกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๔๙๙๙

เด็กชายจิรสิน เรืองแสน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๐

เด็กชายอมรเทพ พูนศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา บุตรสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงจรรญาณี สระทองหลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๓

เด็กชายธีระพล เฉือยมะเริง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เค้าสำราญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๕

เด็กหญิงลลิตา งามโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา ศรียอดปรางค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๘

เด็กชายธนากร ทองมาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๐๙

เด็กชายพลพล ชนะน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๐

เด็กหญิงภัคจิรา เอสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๑

เด็กหญิงกรชวัล เกียงไธสง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขุนพินิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พุทบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เนตรนารี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๕

เด็กชายจักรี แต้มสีทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงสิริกร วอนสมจิตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๗

เด็กชายเดนิส ชำนิวัตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๘

เด็กชายปภาวิชญ์ วรรณวาส
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๑๙

เด็กชายรัตทพงษ์ ยมพิมาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๐

เด็กชายชานนท์ ปราบโจร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๑

เด็กชายธเนศ เกตุมณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๒

เด็กหญิงจิระประภา แสงแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๓

เด็กหญิงวาสนา พลาหงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๔

เด็กหญิงจีราวรรณ เพ็ชรสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๕

เด็กชายสหภัณฑ์ จงโปร่งกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๖

เด็กชายเมฆสิทธิ

์

พุทบุรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๗

เด็กชายศุภกฤต อินทพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันตี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๒๙

นางสาวพิมพ์พร ชืนมะเริง

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๐

นางวัลลภา เอกสุข
๑๔/๐๑/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๑

นายสรศักดิ

์

เพิมพูล

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๒

นางสาวสุดารัตน์ โลนไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๓

เด็กหญิงกรองแก้ว เทพราชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงคันธารัตน์ แสงกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา อินทจักร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงณปภัช อ๊อตจังหรีด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๗

เด็กหญิงลัดดา จันตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงณัฐวิมล อ่อนโคกสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงดวงกมล สีกะแจะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงปทิตตา กิงโพธิ

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงปยะธิดา บัวจันอัด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๒

เด็กหญิงพลอยทิพย์ นาวัลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๓

เด็กหญิงสิตานัน ราชานุวัตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๔

เด็กหญิงสิริกานต์ มันทอง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๕

เด็กหญิงอุชุกร หาญพุฒ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์เวียน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เตชะนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๘

เด็กหญิงเกวลิน นรักษ์มาก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงฐิติมา บินกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๐

เด็กหญิงนำทิพย์ จินากูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๑

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ เนียดพลกรัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๒
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ชิดโคกสูง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา โสสดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงอรอนงค์ โกฎค้างพลู
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๕

เด็กหญิงศศิลดา ดวงทงสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๖

เด็กชายโกศล ดาวจันอัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๗

เด็กชายธนชัย สุนทรชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๘

เด็กหญิงญาดา แซ่ซือ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๕๙

เด็กหญิงนภสร ทองพราว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรียนรู้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงนนฐิญา ขอนโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๒

เด็กหญิงอภิสรา เหลืองหิรัญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ หมอทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์สันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๕

เด็กหญิงนิภาพรรณ ชูพุดซ.า
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองสุทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๗

เด็กหญิงกรภัทร์ ถ่ายสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๘

เด็กชายธนพนธ์ แซ่เจีย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๖๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดโคกสูง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๐

เด็กหญิงดนรญา พิศเกาะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ สีพะเนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีวัลลภ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๓

เด็กหญิงวาสนา เตยโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๔

เด็กหญิงศศิตา ราชวงศา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๕

เด็กหญิงดลยา ครุฑวิชิต
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๖

เด็กหญิงดาหลา สินทรัพย์กุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๗

เด็กหญิงปรีญา ธรรมจอหอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เนาว์เมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๗๙

เด็กชายศิวกร เทียงไธสง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๐

เด็กชายจักรพันธ์ กอไผ่กลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๑

นางสาวขลธิชา เหมือนวาจา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทือเกาะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๓

นางสาวนันทวรรณ ขึนโพธิ

้ ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๔ เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ภาภรณ์

อาจเอือม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๕

เด็กหญิงพิมพิศา เสวตวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ เติมวัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๗

เด็กชายกิตติคุณ สุทนต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๘

นายนพพร เตียจัตุรัส

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๘๙

นายอรรถพล พันธุพรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๐
เด็กหญิงเมพรรณวิษา

เกิดกาหลง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๑

เด็กหญิงรัฐติกรานต์ ช่วยผักแว่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๒

เด็กชายเอกราช โสดกำปง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๓

นางสาวกองมณี นบพลกรัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๔

นางสาวดวงมณี พลจันทึก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๕

นางสาวดารารัตน์ ปรีชายยาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงอาริสา แปรโคกสูง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๗

นายธีรภัทร์ ก้อนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงกันญารัตน์ วงษ์ใสย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ หาญคำจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๐

นางสาวฐิติชญา วงศ์แสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๑

นางสาวรุจิรา ไกรไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๒

เด็กหญิงรุ่งนภา นิราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา เขียนจอหอ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๔

นายธนวัฒน์ ลักษวุช
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๕

นายสุเมธ อมฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๖

นายปุณปวีร์ ปานแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๗

นายสัพพัญู กลินกมล

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๘

นางสาวณัฐริกา มีเค้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๐๙

นางสาวนันทภรณ์ ขอนพุดซา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๐

นางสาวนิศาชล ฐานกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๑

เด็กหญิงรัชฎาพร เฉียงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๒

นางสาวอัญชสา ไชยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๓

นายชุติพนธ์ โพธิษาราช

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๔

เด็กหญิงตุ๊กตา สัมมาสูงเนิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๕

นางสาววิภาพร ติกคล้าย

๊

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๖

นายอาทร บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๗

นางสาวเบญจวรรณ อ้อนสระน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๘

นางสาวจุฬาลักษณ์ ประทุมวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๑๙

นายเกรียงไกร หันชัยศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๐

นายธงทอง ตันจอหอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๑

นายธนวัฒน์ ปะบุญเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๒

นายธีรภัทธ ศรีรักสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๓

นางสาวกัญญามาส โพธิวัฒน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๔

นางสาวชลธิดา พันจบสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๕

นางสาวนภัสวรรณ บังจันอัด

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๖

นางสาวปรียาภรณ์ พิสุทธิศักดิสิริ

์ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๗

นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๘

นางสาวรุ่งทิวา โพธิสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๒๙

นางสาววัชราภัทร สายเชือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๐

นางสาววิยะดา ผาลียวน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๑

นางสาวสุปรียา แสนศักดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๒

นางสาวอัญธิกา เพียงกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๓

นางสาวอารียา ต้นพุดซา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๔

นายปญญาวุฒิ สุทนต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๕

นายหฤษฎ์ ประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๖

นางสาวกนกวรรณ เพาะกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๗

นางสาวกาญจนา เจนขบวน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๘

นางสาวชฎา ยศราวาส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๓๙

นางสาวชรินทร์รัตน์ หวานสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๐

นางสาวฐิติญา เอ็นดู
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๑

นางสาวธิยารัตน์ ศรีภิรมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๒

นางสาวพรทิพย์ สุขเกษม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๓

นางสาวพรรณธิตา ศูนย์สันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๔

นางสาวพิมพ์ตะวัน จุ้ยหมืนไวย์

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๕

นางสาวยุพารัตน์ ทิพเนตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๖

นางสาวสุทธิกานต์ หวินกำปง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๗

นางสาวสุรภา ทับหุ่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๘

นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๔๙

นางสาวนภาพร หลักคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๐

นายอนุสิทธิ

์

วงษ์กลม
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๑

นายอรรถพร ดอกหว่านกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๒

นางสาวจินดารัตน์ เจนปรุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๓

นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๔

นางสาวฉัตรชนก ชวนพุดซา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๕

นางสาวรัตติกาล ตรีกลางดอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๖

นางสาววรินทร ดอกรักกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๗

นางสาววิภาวรรณ รักงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๘

นางสาวเจนจิรา กอหญ้ากลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๕๙

นายภัทราวุธ ราชปรุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๐

นายวัชรพล ปลังกลาง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๑

นางสาวจิรวรรณ เพียแก่นแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๒

นางสาวฉัตรทิพย์ มานุช
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๓

นางสาวทรัสตรี จำลอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๔

นายวรเมธ ทองเพ็ชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๕

นายศิริโชค เลิศสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๖

นายเจษฎา จิตรตรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๗

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มหมืนไวย

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๘

นางสาววรกานต์ กืงกลาง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๖๙

นางสาวศิริลักษณ์ กอหญ้ากลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๐

นายทินวุฒิ ล้อมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๑

นางสาวพนิดา ดวนสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๒

นางสาวพรชิตา เรียงจอหอ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๓

นางสาวลักษิกา ปนสังข์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๔

นางสาววิภาดา เชิดเกาะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๕

นายภาณุเดช สง่ากลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๖

นางสาวณัฐธิดา ภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๗

นางสาวสุภาวรรณ จันทรวิจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๘

นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๗๙

นายวรนารถ บุญโจม
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๐

นายสหัสวรรษ ชูจอหอ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๑

นายอภิสิทธิ

์

ชืนกระโทก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๒

นางสาวดวงพร ดีสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๓

นางสาวสายปาน หงษ์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๔

นางสาวสุกฤตา ภูเดช
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๕

นางสาววรันธร ชัชวาลย์ปรีชา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๖

นายพงศธร พันคำภู
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๗

นางสาวกัญญารัตน์ ขึนโพธิ

้ ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๘

นางสาวปยวรรณ จักรแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๘๙

นางสาวภัคจิรา มะเริงสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๐

นางสาวอัศฎาพสิษฐ์ ทศราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๑

นางสาวจิราพร ทรัพย์สูงเนิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๒

นางสาวชรินทร์ทิพย์ โพธิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๓

นางสาวดารุณี ชูจอหอ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๔

นางสาวนภัสสร ทองพุดซา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๕

นางสาวอารีรัตน์ ถนอมพุดซา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๖

นายกมนนัทธ์ สิงหเรศร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๗

นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๘

นางสาวกันยา ดอกรักกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๑๙๙

นางสาวกาญจนา ปุมสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๐

นางสาวชมพูนุช เริงสนาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๑

นางสาวปภัสสร บรรจงปรุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๒

นางสาวพรพรรณ ชำนาญกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๓

นางสาวพีรดา บรรจงปรุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๔

นางสาวชลมาส มาศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๕

นางสาวนิภาภรณ์ บำรุงนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๖

นางสาวปณณิกา น้อมสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๗

นายบุญรักษา กอนอำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๘

นายภาคิน เกิดปยะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๐๙

นายรุจเนตร ศิริคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๐

นายวรินทร์ธร ดอกประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๑

นายสัมพันธ์ มาลัยเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๒

นางสาวธิดารัตน์ ภูมิเกาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๓

นางสาวสุธินันท์ จันทะดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๔

นางสาวธนพร ดอนพุดชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๕

นายณัฐนันท์ สมวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๖

นายธีรภัทร คบขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๗

นายพีระพงษ์ สุนทรชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๘

นายอภินันท์ หวายสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๑๙

นายอภิสิทธิ

์

จันทร์เกิน

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๐

นางสาวศิริมา กอไผ่กลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๑

นางสาวสุกัญญา มีโภคา
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๒

นางสาวสุมาลัย กินขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๓

นางสาวเจนจิรา เร่งพิมาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๔

นางสาวโสภิดา อินทร์โคกสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๕

นางสาวฐิติยา อุ่นเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๖

นางสาวมาริสา ทนโคกสูง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๗

นางสาววรรณกานต์ สำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๘

นายชูศักดิ

์

ฉลอมพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๒๙

นายคงคา รวดเร็ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๐

นายคงพัฒน์ นาดีด่านกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๑

นายพีรวัฒน์ ดอกบุญนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๒

นายกฤษณ์ธร บำรุงกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๓

นายศุภณัฐ สุริยนต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๔

นางสาวชไมพร สังข์สุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๕

นางสาวณัฐชา พระศรีธร
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๖

นางสาวณัฐธิดา พยัคฆา
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๗

นางสาวณัฐริกา ปญญาปรุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๘

นางสาวณัฐริกา วงศ์โคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๓๙

นางสาวนริสา ศรีสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๐

นางสาวนำทิพย์ สร้อยโคกสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๑

นางสาวมยุรี นาวัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๒

นางสาวมัณฑนา นิลพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๓

นางสาวมานิตา สุดคนึง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๔

นางสาววรัญญา ลือสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๕

นางสาวสุทธิดา กลำกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๖

นางสาวสุมินตรา จงแจ้งกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๗

นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๘

นายศรายุทธ เนตรสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๔๙

นายศิวภพ ศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๐

นายอนุกูล จอนเกาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๑

นางสาวธัญญานุช หึกขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๒

นางสาวพลอยชมพู โหมกหมืนไวย

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๓

นางสาววัฒนา เจนพนัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๔

นางสาวศศิประภา สนใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๕

นางสาวสุกัลยา ข่อยจัตุรัส
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๖

นางสาวสุภาวดี ดาวจันอัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๗

นายธนวัฒน์ สักสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๘

นายธวัชชัย กอไผ่กลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๕๙

นางสาวบุญฑริกา ศรีวรกุลวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๐

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์สิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๑

นางสาวสโรชา บุญศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๒

นายอภิสิทธิ

์

แยกสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๓

นางสาวกนกวรรณ อาจจอหอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๔

นางสาวชลิตา ยนจอหอ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๕

นางสาวนาตยา กาบกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๖

นางสาวพิชญานันท์ อู๋สูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๗

นางสาวยุภาวดี เดือไธสงค์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๘

นายจีรภัทร เพียนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๖๙

นายเจษฎา แขค้างพลู
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๐

นางสาววราภรณ์ พิศเกาะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๑

นางสาวอินทิรา หิตกำปง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๒

นางสาววศริการ์ บัววัฒนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๓

นางสาวสุนิตา แก้วพิลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๔

นางสาวชืนกมล

่

ชมโคกสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๕

นางสาววรนุช ปนทะเล
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๖

นางสาวสโรชา ดอกหอมกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๗

นางสาวชญานี สวนเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๘

นางสาวณัฏฐณิชา ควบพิมาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๗๙

นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๐

นางสาวบุญรอด เชาว์โคกสูง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๑

นางสาวสิริพร กอหญ้ากลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๒

นางสาวญาดา เนตรเจริญวัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๓

นางสาวณัฐกฤตา เกตุหมืนไวย

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๔

นางสาวพรไพลิน สงสนธิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๕

นางสาววรพรรณ ทักษิณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๖

นายจิรภัทร ไตรลาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๗

นายเอือ

้

ทรวงโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๘

นายจักรกฤษณ์ เก่านาน
๒๔/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๘๙

นางนุจรี เชิดสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๐
นางสาวภัทรศรัณย์พร

จ่างโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๑

นางยุพาภรณ์ ลอยมา
๑๒/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๒

นางสาวสิงขอน ฉนำกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๓

นางสุรีพร โชติวุฑฒากร
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๔

นางสาวสุเนตร วีระภัทร
๑๗/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๕

นางสาวอภิรดี จันทน์หอม
๒๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๖

นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร
๑๕/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๗

นางสาวเบญจมาศ บุดศรี
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๘

นางสุภารัตน์ คำบัว
๒๒/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๒๙๙

นางสุชาวดี สร้อยอุดม
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๐

นางสาวธันยัชนก เนียดพลกรัง
๒๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๑

นางภิมลฌญา หมันสระเกษ

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เนตรวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๓

เด็กหญิงนันทวัณ จันทศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๔

เด็กหญิงวิภารี เพิมกลาง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๕

เด็กหญิงณัชชา จงคลาดกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี รินสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๗

เด็กหญิงปนัดดา เจ๊กพังเทียม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๘

เด็กหญิงเจนจิรา มะลิวัลย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๐๙

เด็กหญิงฉัตราพร มีเดช
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๐

เด็กหญิงอินทิรา จงกล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๑

เด็กหญิงภัทราวดี โสภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๒

เด็กหญิงชาลิดา ยิมนิรัญ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยิงยง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๔

เด็กหญิงปานวาด ขึนสันเทียะ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๕

เด็กหญิงพัชรพร รุ่งเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ธีระวัฒนกิตติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๗

เด็กหญิงสกุณา วิโรทศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๘

เด็กหญิงนุจรีย์ แนมขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๑๙

เด็กหญิงจรัญยา ผาสุก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๐

เด็กหญิงอรพรรณ พิรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๑

เด็กชายอรรถชาติ ชำนาญเวช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๒

เด็กชายกฤษดา บำรุงเกาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๓

เด็กชายกฤษณะ กึนสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๔

เด็กหญิงพิมพิศา สุขปราย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๕

เด็กหญิงอทิตยา อินทรักษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๖

เด็กหญิงกุลทรัพย์ แช่มเชือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๗

เด็กหญิงลดา ครึมค้างพลู

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แตงอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๒๙

เด็กหญิงวนิดา อินทรักษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๐

เด็กหญิงธนาวดี รอดพังเทียม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โฉมสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา ยิมละมุล

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ฝกดอนวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๔

เด็กชายสุพจน์ บัวกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๕

เด็กหญิงกิตติญากร คำสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๖

เด็กหญิงกรกมล บุญแผง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๗

เด็กหญิงจิรประภา เอกบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๘

เด็กหญิงมุทิตา ก้านสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๓๙

เด็กหญิงอภิชญา เปนการ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๐

เด็กหญิงศรุทตยา รายสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๑

เด็กหญิงอลิสา สีเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๒

เด็กหญิงปรีญาพร ทิพเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๓

เด็กชายคงเดช พุทธายะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๔

เด็กหญิงขวัญหทัย ยอดมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๕

เด็กหญิงภรณีนิภา ชอบสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๖

เด็กหญิงภัทราพร เหิกขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๗

เด็กหญิงสิรภัทร รัตนมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๘

เด็กหญิงปวีณา งามสันเทียะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๔๙

เด็กชายสุรเสน ระเมียดดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ยาสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ วณิชาชีวะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๒

เด็กหญิงลดาวรรณ์ ดูสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๓

เด็กหญิงอศิประภา แก้วทองหลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๔

เด็กหญิงฐิติพร ฟอกสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๕

เด็กหญิงพลอยเพ็ญ เจริญยัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๖

เด็กหญิงรสิกา โกฏค้างพลู
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๗

เด็กชายสุรชัย กระต่ายเผือก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๘

เด็กชายภานุพงศ์ ใช้ชาญวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ มานุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๐

เด็กชายวิศรุต ฆ้องนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๑

เด็กชายอิสรา มิตรสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๒

เด็กชายทานุศักดิ

์

ทำดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๓

เด็กหญิงอนัญญา สว่างภพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๔

เด็กหญิงพรพรหม แก้วทองหลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๕

เด็กหญิงอภิญญา ธงวิชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๖

เด็กหญิงกีรติกา กลินค้างพลู

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๗

เด็กชายพลกฤต อินอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิหล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๖๙

เด็กหญิงพัชราภา ธูปทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๐

เด็กหญิงอาริสา สินสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา ประดิษฐ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๒

เด็กหญิงสุดา ไชยเสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๓

เด็กหญิงณัฐชา เวียงสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๔

เด็กหญิงแพรพลอย จิตร์สนอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๕

เด็กชายเทวราช ทองสายออ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๖

เด็กชายธนภัทร เกตุสำโรง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี ศิริวัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๘

เด็กหญิงเพชรดา เอกอุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๗๙

นางสาวชลธิชา เบาสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๐

นายฉัตรชนะ ธัญญานนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๑

นางสาวญาณิศา ทองแพง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๒

นางสาวจิราภา สุขศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๓

นางสาวสุภัทรา ฟุงสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๔

นางสาวสิริยา วงษ์สันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๕

นางสาวกาญจนา จงกล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๖

นางสาวธราทิพย์ บุญภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๗

นางสาวชรินรัตน์ ฉาสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๘

นายกมล ชัยชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๘๙

นายขวัญชัย ทองดีเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๐

นายพรนารายณ์ กลึงกลางดอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๑

นางสาวมาริสา สรวงนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๒

นางสาวกมลชนก แซ่คู
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๓

นางสาวศิริรัตน์ เปลียนสันเทียะ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๔

นายวีรพล เจตนากลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๕

นายสุรสีห์ สุขชูศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๖

นายจักรกฤษณ์ เจ๊กพังเทียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๗

นางสาวนันทิชา เถาว์สันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๘

นางสาววรรณฤดี แก้วโพธิน้อย

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๓๙๙

นางสาวกาญจนา กลึงกลางดอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๐

นางสาวณัฐสุดา ภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๑

นางสาวอรนุช ปะละตุ่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๒

นางสาวอานิชา โจกกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๓

นางสาวอริสรา พูนพิพัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๔

นางสาววนิชชา กบกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๕

นางสาวเพียงฟา คำสีทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๖

นางสาวชนิดา ฤทธิสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๗

นางสาวพลอยแก้ว ยิมกมล

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๘

นางสาวฐาปนีย์ กระสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๐๙

นางสาวกุสุมา โนนตาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๐

นายธีรภัทร วนสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๑

นางสาวอภิภาวดี เชิดสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๒

นายวัฒนา อ่องสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๓

นายเทวฤทธิ

์

โพธิแข็ง

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๔

นางสาวอาทิตยา นราจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๕

นางสาวนารีรัตน์ ย่านจอหอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๖

นางสาวอรพิน ปานสันเทียะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๗

นางสาวสุดา สอนดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๘

นางสาวสุภัสรา สอนอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๑๙

นางสาวสุภัสสร สอนอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๐

นางสาวพนิดา หงษ์สำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๑

นายอภิชาต สุขเฉลิม
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๒

นางสาวอารีย์ เกตุแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๓

นางสาวศิริวรรณ สีสะนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๔

นางสาวสุดารัตน์ ไม้กลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๑ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๕

นางสาวกัญญารัตน์ นุขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๖

นางสาวศิริพร หมวดสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๗

นางสาวณัฐพร พรมย่วน
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๘

นางสาวพิมพ์วิภา ภัทรภรไพบูลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๒๙

นางสาวมาลิตา พรหมภิวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๐

นางสาวนันทพร ไม้พยัก
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๑

นางสาวรุ่งทิวา อินทศร

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๒

นางสาวโชติกา พูนกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๓

นางสาวอมรรัตน์ เผนโคกสูง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๔

นายพงศธร พุกรอด
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๕

นายวุฒิชัย โพธิศรี

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๖

นายณัฐกร ทำขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๗

นายอนุชา ขอมีกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๘

นายเทพนิมิต สนิทโกศัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๓๙

นายจิรานุวัฒน์ บำรุงกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๐

นายชิตพล ธีสุระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๑

นายกิตติศักดิ

์

วรชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๒

นายจิรวัฒน์ วิบสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๓

นายสว่างพงษ์ บุกกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๔

นายศักรินทร์ บุญสมบัติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๕

นายคมชาญ นาแล
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๖

นายกีรติ สมวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๗

นายประภาส น้อยนิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๘

นายหิรัญฐพงษ์ จันทา
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๔๙

นายเมธี เขตสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๐

นายธีรพันธ์ ประเสริฐสุริยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๑

นายอดิศร ชำนิจันทึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๒

นายธานินทร์ กลินหมืนไวย์

่ ่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๓

นายชาคริต ชาญนุกูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๔

นายวัชรพล สำเนียงใหม่
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๕

นางสาวนิสารัตน์
เกียวกลางโคกสูง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๖

นางสาวนริศรา ศรีดำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๗

นายสุริยะ ศิริรวง
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๘

นางสาวอภิชญา ทองคง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๕๙

นายกวิน จันทร์เพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๐

นางสาวณัฐธิตา สุนทรชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๑

นางสาวกนกกาญจน์ มุ่งช่วยกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๒

นางสาวธัญรัตน์ บูรณะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๓

นางสาวมนสิชา ทบนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๔

นางสาวญานิกา เพชรนิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๕

นายปยะณัฐ แก้วสันเทียะ
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๖

นายภานุพงศ์ บุญศัทธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๗

นายธีระพงษ์ อักษรนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๘

นางสาวดวงรัตน์ ขจัดภัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๖๙

นางสาวพิมพ์ใจ เทศน์วัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๐

นางสาวมุกดา จันทร์เพ็ญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๑

นางสาวสุธา ดาบสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๒

นางสาวบุษกร อินดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๓

เด็กชายธันวา เตยดอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล โกรกสำโรง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๔

เด็กชายศักดิพัฒนา

์

โมรัตเสถียร ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๕

เด็กชายจาตุรนต์ นาวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงมนิสา กรุดจังหรีด
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ บ้านหนองต้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๗

เด็กชายกัณธกาฬ ก่อแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สารคามครบุรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๗๙

เด็กหญิงพรทิพา สวยครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๐

เด็กหญิงจันทร์วิภา ฉวยกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๑

เด็กชายศราวุธ ศรีม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๒

เด็กหญิงสุนิษา งาสำโรง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๓

เด็กหญิงสุภาวาดี เสียบกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๔

เด็กชายอรรถพร ลดกระโทก
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๕

เด็กชายธีรภัทร พุดครบุรี ๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๖

เด็กหญิงอธิชา จรครบุรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๗

เด็กหญิงปฑิตตา พิมพ์เสน
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ก่อแก้ว
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๘๙

เด็กหญิงผกามาศ อักษรครบุรี
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๐

เด็กหญิงธารารัตน์ นอบครบุรี
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา องอาจ
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๒

เด็กหญิงมุขมุณี ลายครบุรี ๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๓

เด็กหญิงกรกนก สินครบุรี
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๔

เด็กหญิงปทมา เบืองดี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๕

เด็กหญิงกัลยาณี มูลครบุรี
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชิงเมืองปก ๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ต่ายครบุรี
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ พิมพ์เสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๔๙๙

เด็กชายธนภัทร ผลัดครบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๐

เด็กชายสุรศักดิ ชู้กระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๑

เด็กหญิงศิริรักษ์ สุริยวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๒

เด็กชายวิทยาธร จันทร์แสนเสือ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๓

เด็กหญิงวิลาสินี พันสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๔

เด็กหญิงรัชนก ฉวยกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๕

เด็กชายนภัสรพี กาบสำโรง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๖

เด็กชายพิชยะ พิรักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๗

เด็กชายอภิยุช ช่างกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๘

เด็กหญิงพรนภา ฃละมุลครบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๐๙

เด็กหญิงชนิดา ชาติครบุรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๐

เด็กชายธีรภัทร นึกทำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์สำโรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๒

เด็กหญิงธัญพิชชา คำภู
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๓

เด็กชายนนทชัย เหล่ากลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๔

เด็กชายนภสินธุ์ ชาพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๕

เด็กชายวัชระ อยู่รอย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๖

เด็กหญิงมุชิตา อ๊อดจังหรีด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๗

เด็กชายสันติ รอบคอบครบุรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ หมอกครบุรี
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๑๙

เด็กชายเอกภพ เขือนวิชัย

่

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๐

เด็กหญิงชุติมา ถินเกษม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๑

เด็กหญิงนงค์นุช แก้วดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๒

เด็กหญิงบุญธิดา หมอกครบุรี
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๓

เด็กชายประวีร์ อภิสุทธิสาร
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๔

เด็กหญิงภูษิตา นวลมะรัง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๕

เด็กหญิงสุภัชชา สงนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ถุงกิง

่

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๗

เด็กหญิงสายรุ้ง พิพิทรอด
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๘

เด็กหญิงสุชานาถ แววจังหรีด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ชุ่มกระโทก

๑๕/๑๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๐

เด็กชายกวีชัย ผึงครบุรี

่

๑๕/๑๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๑

นางสาวณัฐณิชา นาหมืนไหว

่

๒๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๒

นางสาววิภาพร ถุงกิง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๓

นายปารเมศ ฉิมครบุรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๔

นายธีรเดช เสนครบุรี

๒๘/๑๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๕

นายพันกร ประชิดครบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๖

เด็กหญิงวาสนา ชาญสำโรง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา ผุยครบุรี
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๘

เด็กหญิงประภาสิริ บุญมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๓๙

เด็กหญิงทัศศินานันท์ ใสสะอาด
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๐

นายพรหมมนัส คำมูล
๑๔/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๑

นายวรวุฒิ หวานกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๒

นายภูวนนท์ หลีกกระโทก ๕/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๓

นายกิตติภณ ผากระโทก
๑๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๔

นายธนายุทร หยิบกระโทก ๕/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๕

นายบรรดาล คนเทียง

่

๒๙/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๖

นายจิรานุวัฒน์ นุชนอก ๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๗

นายอัษฎาวุฒิ ชารัญจ่า
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๘

นายอรรถวุฒิ เลือดกระโทก
๑๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๔๙

นายวายุ นิดกระโทก
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๐

นายชาญชล เรืองปาน
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๑

นายเกียรติศักดิ

์

แครงกระโทก
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๒

นายสุริยา แก้วสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๓

นายธีรภัทร ยศกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๔

นายเลิศลักษณ์ ชาญเลขา
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๕

นายอัษฎาวุธ เชือทอง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๖

นายเสกสรร อักษร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๗

นายบุญทวี ผากระโทก ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๘

นายพุฒิพงษ์ ดีเกษม
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๕๙

นายณัฐพล ดวงจันทร์
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๐

นายอาวุต ส่วยครบุรี
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๑

นายอนุรักษ์ ลาดกระโทก
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๒

นายพลูรินทร์ ยะฟู
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๓

นายณัฐพงศ์ สรสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๔

เด็กชายอนุภัทร ปราศกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หวดไธสง
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๖

เด็กชายเมธา วันดี ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จ้นทร์พยัพ
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๘

เด็กชายวิศวกร ร่วมกระโทก
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๖๙

เด็กชายทักษ์ดนัย อ่วมกระโทก
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๐

เด็กชายศุภศักดิ

์

เศรษฐกระโทก
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๑

เด็กชายธเนศ พักกระโทก
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เรืองกระโทก ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๓

เด็กชายศักดินนท์ สีหาบัตร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๔

เด็กชายปริญญา เกศชัยชนา
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๕

เด็กชายธนายุต ลาดกระโทก
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๖

เด็กชายเดชานนท์ แหกระโทก
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๗

เด็กชายพรรษา อินทร์กระโทก ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ล้อมกระโทก
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๗๙

เด็กชายพัชรพล อุกกระโทก
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๐

เด็กชายอนันตศักดิ

์

หง่าวกระโทก
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๑

เด็กชายอำพล โฮนกระโทก
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๒

เด็กชายสราวุฒิ หลอดกระโทก
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๓

เด็กชายพัสกร ลาดกระโทก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๔

เด็กชายอณัฐพัช เรืองกระโทก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๕

เด็กชายอนุพงศ์ พลทะรักษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองกระโทก
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๗

เด็กชายเดชสิทธิ

์

อุ่นดี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๘

เด็กชายจีระวัฒน์ วาดพิมาย
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๘๙

นางสาวศศิชา ช้างโคกสูง ๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๐

นางสาวประภาภรณ์ คะเรารัมย์
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๑

นางสาวบุษยพรรณ มงคลสำโรง
๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๒

นางสาวเบญจพร ช่องฉิมพลี
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๓

นางสาวศิริวรรณ โกมลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๔

นางสาวสิวินีย์ จันทสอน ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๕

นางสาวศรัณย์พร เจตะวัฒนะ
๑๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๖

นางสาวปยะวรรณ รังกระโทก

้

๒๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๗

นางสาวมณีกาญจน์ รุมา
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๘

นางสาวเมศิกาญจน์ หุบกระโทก ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๕๙๙

นางสาวกาญจนา แทวกระโทก
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๐

นางสาวชนัญญา สบายครบุรี
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๑

นางสาวพรพิรุณ อบอุ่น
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๒

นางสาวศุภลักษณ์ รังกระโทก

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๓

นางสาวปุณณพร ลีพันดุง
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๔

นางสาวเยาวลักษณ์ เฉาะกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๕

นางสาวกนกกร พรหมผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๖

นางสาวปาลิดา ก่อนกระโทก ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๗

นางสาวปทมาภรณ์ ซำจอหอ
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๘

นางสาวกรรณิการ์ ชัชวาล ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๐๙

นางสาวธัญจิรา เจียมจันทึก ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๐

นางสาวณัฐณิชา ทิศกระโทก ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๑

เด็กหญิงปรารถนา ชอบศิลป
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๒

เด็กหญิงเกวลิน ผุดผ่อง
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๓

เด็กหญิงนวรัตน์ ล้อมกระโทก
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๔

เด็กหญิงญาณันธร โพธิศรี

์

๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๕

เด็กหญิงวรารมย์ ธงกระโทก
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๖

เด็กหญิงพัชราภา จันทา
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๗

เด็กหญิงศศิธร เกณฑ์สาคู
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๘

เด็กหญิงหัสณีย์ คล้ายเปย
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๑๙

เด็กหญิงกิติรส การรัมย์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำตะเพชร ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไผจะโปะ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ รากกระโทก ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เต็มกิง

่

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๔

เด็กหญิงปยะธิดา มะลิวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ลาดกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๖

เด็กหญิงวิไลภรณ์ หมืนประสิทธิ

่ ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชู้กระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๘

เด็กหญิงธันยพร ชอบมาก ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำมูล
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๐

เด็กหญิงชลธิชา สู่กระโทก
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๑

เด็กหญิงกชกร ฉายสำโรง ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๒

เด็กหญิงกาญจนา มิงมา

่

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๓

เด็กชายธนพล ชุ่มชิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๔

เด็กชายนันทพงษ์ สร้อยเพชร
๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๕

เด็กชายธนายุทธ อ้นนอก ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๖

เด็กหญิงถิรดา เสนาอินทร์
๒๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๗

เด็กชายธนชิต กาลพันธ์
๑๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๘

เด็กชายธนพงษ์ กาลพันธ์
๑๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๓๙

เด็กชายณัฐพล ทับละคร ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๐

เด็กชายอานนท์ คงเจริญ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๑

เด็กชายธนิสร วงศ์โคกสูง
๒๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๒

เด็กชายธนวรรธณ์ ประวันนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๓

เด็กชายพีรมิตร สมบูรณ์ทรัพย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๔

เด็กชายสุรเดช พานสี
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๕

เด็กชายทินกร จันทวี ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๖

เด็กชายพีรภัทร ชำนินอก
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๗

เด็กชายศักดินรินทร์

์

เหล็กลอย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ดีสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๔๙

เด็กชายชับมงคล ธานี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๐

เด็กชายสรายุทธ จันทร์อินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๑

เด็กชายนันทพล สร้อยเพชร ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชาวสวน ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๓

เด็กชายสุขสันต์ อู่นอก
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ แนบกลาง
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๕

เด็กชายสิงหา ศรียะอาด ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๖

เด็กชายชาญวิทย์ ก่อสูงเนิน
๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๗

เด็กชายธรรพ์ณธร นิตรใหม่
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๘

เด็กชายธันวา เดชโคบุตร
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๕๙

เด็กชายเกียรติอนันต์ ทองแสงเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงสุนิสา บุญเลิศ
๒๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๑

เด็กชายมนต์ณัฐ ขุนจำนงค์ภัทน์
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๒

เด็กชายปรัชญา หอมกลิน

่

๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๓

เด็กหญิงสุธิดา โอนชัยภูมิ
๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เสริมศรี
๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๕

เด็กหญิงอธิชา ชาวสวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๖

เด็กหญิงนริศรา สิริสาขา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๗

เด็กหญิงสุพิชญา ชาวนา
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๘

เด็กหญิงพัชรีพร อาดคำพันธ์
๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๖๙

เด็กหญิงวรรณภาพร ประจำกลา
๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา นกสามเมือง
๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ประจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๒

เด็กหญิงกาญจน์มณี หมายครอบกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๓

เด็กชายธีระวัฒน์ โยงกระโทก
๒๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ แอบพิมาย ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศิริขันธ์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๖

เด็กชายธีรภัทร แคล้วภัย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ พิศโสระ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๘

เด็กชายวราวุฒิ นานาวัน
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๗๙

เด็กชายธันวา ไทยภักดี ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๐

เด็กชายอานัท รอดสวัสดิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๑

เด็กชายศิริมงคล กล้าผจญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๒

เด็กชายชนากร สถิตหทัย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๓

เด็กชายปฏิพล บุญเลิศ
๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๔

เด็กชายราชพฤกษ์ คำสีรัมย์
๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๕

เด็กชายสุริยา ช่างเหล็ก
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๗

เด็กชายวิทวัฒน์ ประวันนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๘

เด็กชายชิณวุฒิ ไทยภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๘๙

เด็กชายธนาดุล นาโสก
๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๐

เด็กหญิงรัชจีกาล สมพงษ์
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงไพลิน คิดทำ
๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คิดสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญพวง
๑๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๔

เด็กชายขวัญชัย ศรีวิชา ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๕

เด็กชายธีรยุทธ อู่นอก
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๖

เด็กชายสฤษดิ

์

แขะขุนทด ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๗

เด็กชายสงกรานต์ ไทยภักดี
๑๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๘

เด็กชายคมกฤษ นิมกลาง

่

๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๖๙๙

เด็กชายสถิระ บุญวนิตย์
๒๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๐

เด็กชายผาทิศ ประจง
๒๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๑

เด็กชายฐากูร ทัศนพงศ์ไพบูลย์ ๓๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันหอม
๑๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๓

เด็กชายสมบูรณ์ ตุ้ยแบ้ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๔

เด็กหญิงสุมิตรา ม่มกลาง
๑๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๕

เด็กหญิงศศิประภา ชัยศิริ
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงวธิตา ครองชีพ
๒๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงจิณัฐฏภรณ์ เทียบกลาง
๒๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๘

เด็กชายธรนกฤต โพธิพันธุ์

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๐๙

เด็กชายยศกร คลังออมสิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๐

เด็กหญิงพรสินี เกตุวานุสรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๑

เด็กชายตรีเพฃร มงคลวัจน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๒

เด็กชายธนภัทร ปนะกะสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๓

เด็กหญิงณัฐชา ภัทรภาคย์พงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๔

เด็กหญิงสุปราณี คลังออมสิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๕

เด็กชายชัยชนะ หมายบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๖

เด็กชายวิศรุต คงเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๗

เด็กชายเอกราช แอบบัว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๘

เด็กชายนัฐพงษ์ เทียบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๑๙

เด็กชายเมธา สำราญสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๐

เด็กหญิงพรพิมล พุดสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๑

เด็กหญิงอุษา ดอนจอหอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี จำปาทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๓

เด็กหญิงชไมพร แก้วพวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๔

เด็กชายสุพสิษฐ์ ลิวกลาง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๕

เด็กชายศักดิพัฒน์ โพธิพันธุ์

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๖

เด็กหญิงแพรวา นิยมนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๗

เด็กชายกฤษฎา มหาหงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๘

เด็กชายนพรัตน์ ชัยมาตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๒๙

เด็กชายอดิศร นิยมนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๐

เด็กชายนำเชียว

่

อ้อมนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ช่างปลูก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๒

เด็กชายทวีรัตน์ วงศ์ชู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๓

เด็กชายนวรัตน์ พิมพ์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๔

เด็กชายไพบูลย์ สันพินิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๕

เด็กชายอดิศร เฑียรฆโรจน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๖

เด็กหญิงสิรินาฎ รินทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๗

เด็กหญิงจันทิมา ปะปาทานัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไพรเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงนันทกานต์ กรวยสารคาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดอกบัวซ้อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๑

เด็กชายธีรชาติ ชาวสวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๒

เด็กชายโชติยะ ตรีมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๓

เด็กชายพิรพัฒน์ ณวิเศษ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๔

เด็กชายเตวิช ชมแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๕

เด็กชายมานพ สามนคร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๖

เด็กชายศักรินทร์ วงษ์ชัยเพ็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ภูกาบเพ็ชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา สีมารัก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงศิริประภา โคตรสุโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๑

เด็กหญิงจิตรลัดดา จัดนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปาละกวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๓

เด็กหญิงศรัญญ่า เนตรแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๔

เด็กชายอติกาน มลีรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงทัศวรรณ ชาวสวน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๖

เด็กหญิงวรรณวรี โพธิแดง

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก การนา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๘

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ศรีทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสนคะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๐

เด็กชายณัฐวี นาดี
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๑

เด็กชายสิริโชค หาญสงคราม
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๒

เด็กชายสุพัฒน์ ทองดีนอก ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๓

เด็กหญิงจิราพร การถาง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๔

เด็กหญิงสุภาพร ใหม่โพธิกลาง

์

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๕

เด็กหญิงธิติมา ใหญ่สูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เผือนพงษ์

่

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๗

เด็กชายอภิเดช พิกุล ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทำสิมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๖๙

เด็กชายรัฐการณ์ เชาวันดี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ตะกูลสันติรัตน์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๑

เด็กชายปวริศ ประกอบผล
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๒

เด็กชายอลงกรต ชากำนัน
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๓

เด็กชายปฐมพงษ์ บุญมา
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๔

เด็กหญิงชลนิชา ผาศิลป
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๕

เด็กหญิงสุภาพร โนนพุดซา
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๖

เด็กชายอิทธิพล รัตถาวร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญเกิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๘

เด็กชายกัณยา พรมมานอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๗๙

เด็กชายพงศกร ปานจำรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๑

เด็กหญิงกลิกา ลือจันดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๒

เด็กชายปารวัฒน์ ประโพธัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๓

เด็กหญิงวาสนา นิตไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา เผือแผ่

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๕

เด็กหญิงรชติกานต์ จำปาวะดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๖

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๗

เด็กหญิงลลิตา คำมุงคุณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๘

เด็กชายอนุวัติ บุปะโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๘๙

เด็กชายกฤษธารดล จงสดับกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๐

เด็กชายนันทชัย กาญจนประดิษฐ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๑

เด็กชายพชร จอดนอก
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๒

เด็กหญิงฬุริยา ภายไชยสงค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๓

เด็กหญิงทิติญา ปะจันทา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ ไทยแท้
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๕

เด็กชายเสกสรร บรรจงนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๖

เด็กชายภีรทัศน์ ภูแม่นนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ปทุมนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงแพรทอง บุ้งต่อบัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๗๙๙

เด็กหญิงพรนภา อาษาวิเศษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงภมรรัตน์ หงษ์จอหอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๑

เด็กหญิงกุลธิดา บุญกิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๒

เด็กหญิงขวัญนภา พรมภักดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงนนทณัฐฎา กำเนิดพรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๔

เด็กหญิงปาริชาติ เตาะหนองนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๕

เด็กหญิงธิตินันท์ สมาพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๖

เด็กหญิงจรียา ช่างบุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๗

เด็กชายกฤตติพงษ์ คงสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๘

เด็กชายวัชรา พลโดด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๐๙

เด็กหญิงประภาภรณ์ ศรีนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๐

นายยุทธพล วิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๑

เด็กหญิงนรินธร ดุจดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงประกายมุก สิงห์นันท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๓

เด็กหญิงวิไลรัตน์ นาดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไชยสัจ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไชยสัจ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงสาวิตรี สิงห์นันท์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี ไพรเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๘

เด็กชายนาวา โคกเกษม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๑๙

เด็กชายกันฐชิต คิดการ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงจีรภา วัยเนตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงสรุตา โชขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงสนธยา หิรัญรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงภัทรฑิตา ประจิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกระเบือง

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๔

เด็กชายปญญา พรทิพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๕

เด็กชายศิรวัฒน์ เพียนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๖

เด็กชายสมพัฒน์ วงษาไชย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๗

เด็กชายวิทวัส อาสานอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๘

เด็กชายภควรรต แว่นใหญ่
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๒๙

เด็กชายยุทธนา โคจำนงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๐

เด็กชายวัชรา เรืองศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๑

เด็กชายเอกตระการ ชัยนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๒

เด็กหญิงนิตยา รักสุจริต
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๓

เด็กหญิงมนฤดี มุ่งมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๔

เด็กชายธีระวัฒน์ อินธิพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๕

เด็กชายรัฐวุฒิ ตะโกนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๖

เด็กชายสิทธิชัย การบรรจง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๗

เด็กชายเพชรทองคำ ตะโกนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๘

นายกระเสิม มงคุณ
๑๔/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๓๙

นางสาวณัฐฑิญา มาสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๐

นางพัฒน์นรี ลอยโฮม
๒๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๑

นางสมปอง ปดทุม
๓๐/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๒

นางสมพิศ ชำกรม
๐๑/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๓

นางกัญญารัตน์ นามสว่าง
๐๓/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๔

นางสุภิญญ พูนวัฒนานุกูล
๒๒/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๕

เด็กหญิงกวินธิดา แก่นโต
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๖

เด็กหญิงจริยาพร มีแก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๗

เด็กหญิงภูรินี สถานอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หงษ์จอหอ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ภูศิริฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๑

เด็กหญิงอมรวรรณ จันทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๒

เด็กชายณัฐชานนท์ เชียงปาละ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๓

เด็กชายณรงค์เดช เปรมสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๔

เด็กหญิงสิริวรรณ กิจพิทักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๕

เด็กหญิงหทัยขนก เข็มคง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๖

เด็กชายบรรณวัชร ชนะภัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๗

เด็กชายพรรณกวี สร้อยศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๘

เด็กหญิงปาริตา ภูบังเดือน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๕๙

เด็กชายณภัทรกฤษ สุวรรณกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๐

เด็กชายภัทรเวช เศษโถ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๑

เด็กชายอัครินทร์ โยศรีคุณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๒

เด็กหญิงสิรินรัตน์ เย็นจันอัด
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๓

เด็กหญิงศิริยาภัทร์ หวังปรุงกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๔

เด็กชายชัชวาลย์ แก้วโพธิกลาง

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๕

เด็กชายธีรภัทร ธุระสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี รักวงษ์วาลย์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๗

เด็กหญิงสุภาวิณี นภาธนากร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๘

เด็กหญิงสุภัสสร สายจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๖๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ หวังคู่กลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๐

เด็กหญิงวรรณวิษา หวังข้อกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๑

เด็กหญิงกณิศนันท์ มุ่งเติมกลาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๒

เด็กหญิงชญาฎา สังสุนะ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ จีกลาง

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กนกชัชวาล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๕

เด็กชายปพน ปุมสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ก้อนรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๗

เด็กหญิงสุธิดา ทัศนานุตรีย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๘

เด็กหญิงมุกดา ศรีอภัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ตูมกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๐

เด็กหญิงสวิชญา สามโคก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สกุลกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงธันย์ชนก นิมิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๓

เด็กหญิงธัญชนก กาศเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๔

เด็กชายณัฐพล กลินขจร

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๕

เด็กหญิงสิริมา วงค์สีใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ศรีม่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๗

เด็กชายธนากร สายแม้น
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ มุ่งผลกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา หวังหมู่กลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ไกรโคกสูง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงสนัญญา สุวรรณกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๒

เด็กชายภาคภูมิ สุนทรบุญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๓

เด็กหญิงอินทุกานต์ นะรานอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๔

เด็กหญิงประภาศิริ
หวังประสพกลาง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๕

เด็กหญิงพาวิณี ชูปริกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๖

เด็กชายวิชัยยุทธ นิฤมล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๗

เด็กหญิงชมพูนุท ผันกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๘

เด็กชายอชิรวิทย์ ชินพะเนาว์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๘๙๙

เด็กชายพงศกร หอดขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๐

เด็กหญิงปนทอง อินทรประสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๑

เด็กหญิงภาณิศา ภูมิโคกรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๒

เด็กหญิงสุภิดา หวังคุ้มกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๓
เด็กหญิงกัญจน์ธนโชติ

กิจกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๔

เด็กหญิงพรรณภัทร เหง่าศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ดังใหม่
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๖

เด็กชายอนุสรณ์ ดังใหม่
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๗

เด็กชายธนาธิป สิทธิเสือ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๘

เด็กชายธีร์ปพน หงษ์สกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ จวงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๐

เด็กหญิงพัลลภา ใบดังกลาง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๑

เด็กหญิงพรสินี เครืองกลาง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ มุ่งจูงกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๓

เด็กหญิงสุกฤตญา ทนโคกสูง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี จงนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๕

เด็กชายธีทัต อุดมสุขโสภณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๖

เด็กชายกฤษณ์ เทียนมณี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๗

เด็กชายณัฐชนน แสนตลาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงรินรดา วงษาชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๑๙

เด็กหญิงรวิรรณ เมืองศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงกนกกร หวังเศษกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๑

เด็กชายปุณยภู เพลาขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๒

เด็กชายชัชวาล สังข์ด่านจาก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ หวังโอบกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยยะ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๕

เด็กหญิงกรกนก ทนโคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๖

เด็กชายเสรีชัย หวังร่วมกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๗

เด็กชายรัตนชัย หวังกลีบกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๘

เด็กหญิงวชิราพรรณ กอดสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๒๙

เด็กชายประกฤษฎิ

์

สินสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๐

เด็กชายชินภัทร สงค์แก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๑

เด็กหญิงกนกรส โปร่งสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงคุนัญญา แปนไพศาล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เกินค้างพลู
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๔

เด็กชายชัชพงศ์ สมรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๕

เด็กชายอดิรุจ มุ่งเครือกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๖

เด็กชายปรเมธ หงษ์สกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๗

เด็กชายจตุรพัฒน์ สังข์ด่านจาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เกินค้างพลู
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๓๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธรรมวงศ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๐

เด็กหญิงญาณิศา เลาสูงเนิน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๑

เด็กหญิงศุภิศรา บำรุงนา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ฤทธิมังกร

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๓

เด็กชายเชษฐา กลัดงิว

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๔

เด็กชายพีระพัฒน์ หวังคู่กลาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๕

เด็กชายภานุพงศ์ หวินกำปง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๖

เด็กชายภัทรภูมิ รัตนด่านจาก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๗

เด็กหญิงนำฝน มีเค้า
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๘

เด็กหญิงปยธิดา ขอแอบกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๔๙

เด็กหญิงวณิดา ศรีจันทร์กลาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา เจนหัตถ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๑

เด็กหญิงญาดา แปงอินต๊ะ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๒

เด็กหญิงลลิดา หวังพูกกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๓

เด็กชายครุวาร โกฏสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๕

เด็กชายอภิชาติ ปองกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงวิสวาฐ์ สุขดา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อิชรา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงพิชฌานันท์ ขวัญโมง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๕๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ถำกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๐

เด็กชายธิเบศ พรมสายออ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๑

เด็กหญิงศศิธร ทองเพิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๒

เด็กชายเอกรินทร์ เรียบกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๓

เด็กหญิงณัฎฐพร เกรมกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรมสายออ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๕

เด็กชายพงษ์ตะวัน ดามาพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๖

เด็กชายสุพจน์ พลวงโคกสูง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๗

เด็กชายอดิศร มุ่งพันธ์กลาง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๘

เด็กหญิงกชพร สุขกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๖๙

เด็กหญิงไอริสา จาบสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๐

เด็กชายจิรายุส ขำเมืองปก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๑

เด็กชายนัฐวัฒน์ เกินค้างพลู
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ เจียนสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๓

เด็กชายมนัสพงษ์ ปราบนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๔

เด็กชายศักดิพงษ์ สนิทกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๕

เด็กชายอัมรินทร์ แอบหมืนไวย

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๖

เด็กหญิงเขมิสรา แสนสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร คงรอด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๘

เด็กหญิงธัญสุดา เชิดสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๗๙

เด็กหญิงพิชญาภา เรียบสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๐

เด็กหญิงวันวิสา ดอกรักกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ขันโคกกรวด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๒

เด็กหญิงสาวิกา หวังเขตต์กลาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๓

เด็กหญิงศศิภา ย้อยครบุรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๔

เด็กชายธนกฤต เสาทองหลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๕

เด็กหญิงศศิประภา กอยากลาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงพรสินี ดอกรักกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๗

เด็กชายเอกรินทร์ พิมพิค่อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เหล็กคง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๘๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริวัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๐

เด็กชายวัชรพล หวังล้อมกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๑

เด็กหญิงชนกภัทร เสตะปุตะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๒

เด็กหญิงณิชนันท์ กุลสำโรง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๓

เด็กหญิงภูมิใจ สร้อยมณี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๔

เด็กหญิงมนศิริญาณี หวังห่วงกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๕

เด็กหญิงละอองดาว กองกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๖

เด็กหญิงสรธร วูดสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๗

เด็กหญิงสิทธิสิณี ทุมกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๘

เด็กชายอภิชาติ พุตตาล
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๕๙๙๙

เด็กชายกิติพงศ์ ทิพพิชัย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ตรีศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๑

เด็กชายสราวุฒิ ไชยนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๒

เด็กหญิงรัตนา พุตตาล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๓

เด็กหญิงอภิญญา มุ่งจอมกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๔

เด็กชายณัฐพล ถือพุทรา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๕

เด็กชายณัฐดนัย เชิดสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงกานต์สินี พุทรามอญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงบุศยาภรณ์ พัฒโนทัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงปลายฟา สานกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๐๙

เด็กชายอธิป มุ่งเขืองกลาง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๐

นางสาวศศิธร พาเทพ
๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๑

นางสาวจารุวรรณ แก้วเก่ง
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๒

นางสาวจุฑารัตน์ สัมฤทธ์นอก
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๓

นางสาวชรินรัตน์ พิมพ์ทอง
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๔

นางสาวนวรัตน์ พันสาง
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๕

นางสาววิไลลักษณ์ สวนดง
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๖

นางสาวศศิธร พ่อมี ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๗

นางสาวศิราณี แก้ววิจิตร
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๘

นางสาวศิริทรัพย์ เร่งพิมาย
๑๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๑๙

นางสาวสุนทรี นาทองรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๐

เด็กชายประทีป บุรัสการ
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๑

เด็กชายมนตรี แผดกลาง ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๒

เด็กหญิงนริศรา มานะการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๓

เด็กหญิงนริสรา ประจิตร ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๔

เด็กหญิงนริสรา บุญภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๕

เด็กหญิงบุษบา บัวกลาง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๖

เด็กหญิงวชิรญา คุ้มวิเศษ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๗

เด็กหญิงวิศรุตา ทองเล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กล่อมน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๒๙

เด็กชายจักรกฤษชัย เหลือลำ
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๐

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กล้าหาญ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๑

เด็กหญิงพัชรพร วงศ์คำ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๒

เด็กหญิงไพลิน ทองเพ็ชร
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๓

เด็กหญิงสุวนิดา เกตกระสัง
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๔

เด็กหญิงเอมอร ชนะพจน์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๕

เด็กหญิงวรรณิดา ฝอยโคกสูง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอือเฟอกลาง

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๗

เด็กชายธนภัทร เปตะคุ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๘

เด็กหญิงนภัสรพี ดวงกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงณัฐวีมิกา นาสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๐

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ มุ่งเกียวกลาง

้

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๑

เด็กหญิงวรางคณา เปลืองกลาง

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๒
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ดาศรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีขุมเหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๔

เด็กหญิงทักษพร ดังใหม่
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงมาริษา หวังกุนกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๖

เด็กชายญาณวุฒิ ความเพียร
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๗

เด็กหญิงองค์อร เจริญพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ปรีชากรสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๔๙

เด็กหญิงปยวรรณ มุ่งอ้อมกลาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๐

เด็กชายจิรเดช กาญจน์สูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๑

เด็กชายภาคภูมิ คงแตง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๒

เด็กชายกิตตินันท์ เรืองมะเริง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๓

เด็กหญิงนันท์นภัส จิตรกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงอธิติยา นุ้ยคง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๕

เด็กหญิงธันยาภรณ์ เชาวันกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เมืองอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๗

เด็กชายปติภัทร ศรีม่วงกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงบุณยาพร พลจอหอ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนกิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๐

เด็กหญิงสุวรรณี รัตนปราณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๑

เด็กชายพันธ์วริศ คุปตวุฒินันท์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๒

เด็กหญิงมนชนก ขอมวนกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ถวัลย์วีระวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๔

เด็กหญิงศรุตา หวังรักกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๕

เด็กหญิงญาณิศา ชรากลาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๖

เด็กหญิงวรกาญจน์ ธีระโชติ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๗

เด็กหญิงธนพร จันพิลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๘

เด็กชายกัณตภูมิ ภูเขม่า
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๖๙

เด็กชายเจ้าพระยา รัตนวิชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ กุดหินนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๑

เด็กชายประนิวัฒน์ เกิดไพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๒

เด็กหญิงภนิตา ปนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๓

เด็กชายปรินทร หวังคอนกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๔

เด็กหญิงกัญญากร ฝายกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๕

เด็กหญิงวินิตา โกสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๖

เด็กหญิงกันนิกา หวังมวนกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ กรีวาล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๘

เด็กชายกิตติภพ แก้วใส
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี ภู่เรียนคู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๐

เด็กหญิงกมลนันท์ เวชษี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๑

เด็กหญิงทาริกา เอ็มทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๒

เด็กหญิงชฎาพร รอดสุขโข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๓

เด็กชายธีรภัทร คิดการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๔

เด็กชายธัชพล โพธินอก

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

จันทกูฏ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๖

เด็กชายสาริน อินทร์นอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

พรพิพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๘

เด็กหญิงณิชมน มานะเสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๘๙

นางคุณากร ศังขจันทรานนท์ ๑๙/๕/๒๕๐๑
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๐

นางนงลักษณ์ สระแก้ว
๒๒/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๑

นางนฤมล เจริญปรุ
๑๕/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ หมายด่านกลาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๓

เด็กหญิงอรวรรณ ขอกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๔

เด็กหญิงวรกนก สกุลกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๕

เด็กหญิงกชนุช วามะกัน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๖

เด็กชายสิงหา วาดโคกสูง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๗

เด็กหญิงมานิตา จูงกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๘

เด็กหญิงญานิศา นิสังกาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๐๙๙

เด็กชายศิริวัฒน์ สุวรรณกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๐

เด็กชายศุภกร หวังข้อกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๑

เด็กชายกีรติ แฝดสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๒

เด็กชายศิวกร รุดชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๓

เด็กหญิงนภาวรรณ กวนสำโรง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี มุ่งต่อกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๕

เด็กหญิงกัลยาภา โตพังเทียม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๖

เด็กหญิงรุจิรัตน์ มณีพราว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๗

เด็กชายอนุชา ผึงกลาง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๘

เด็กหญิงณิชจิรา สกุลกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๐๙

เด็กชายวงศ์พัทธ์ แตงทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๐

เด็กชายณครดิศักดิ

์

สวาทกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๑

เด็กหญิงณิชชา หมายด่านกลาง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงนันทินี นิคุณรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี ชัยโอสถ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๔

เด็กชายโชค นามเพ็ชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๕

เด็กชายเนติพงษ์ ลุนไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ประกอบกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๗

เด็กหญิงธณัชชา งามละมัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๘

เด็กชายพิธิวัฒน์ นาคเพชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๑๙

เด็กชายอำนาจ ทองเครือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๐

เด็กชายอุดมยิง

่

บุญลาภ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วประมูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๒

เด็กหญิงนลาต์พร คำพุธ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๓

เด็กหญิงพิชญา ดาลุนสิม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๔

เด็กหญิงวรรณษา นาลาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๑ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงศิริพร อินทร์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี ภูสีลิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงอรัญญา ลุนไธสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๘

เด็กชายธนพัต แซ่พ่าน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๒๙

เด็กชายภคิน ศรีภักดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๐

เด็กชายศรสกล สมมุติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๑

เด็กชายนัฐฐะพงษ์ นิคุณรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี ปุนไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๓

เด็กหญิงภัคจิรา สบายใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงวิภาวี นิคุณรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๕

เด็กหญิงกนกนาถ อ่อนหวาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ โคตุทา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คงอินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๘

เด็กชายธีรเทพ บุญธรรมวัตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๓๙

เด็กชายนันทพงศ์ รามหริง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ดีชัยรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๑

เด็กชายอนาวิน เพียงไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๒

เด็กชายอัศวิน แก้วชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๓

เด็กชายวริทธิ

์

มุ่งดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๔

เด็กหญิงชลชญา หนูชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงวงษ์ชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ลีหล้าน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ ราชแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๘

เด็กชายเจษฎา สอนง่าย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๔๙

เด็กชายวิมล ดีชัยรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุตรงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีภูวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๒

เด็กชายภีระพัฒน์ เสมพิมาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๓

เด็กชายอทิวัฒน์ จันทะพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๔

เด็กหญิงปณณพร ไชยพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๕

เด็กชายภูผา ดีจะมาลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๖

เด็กหญิงชติสรา สุราช
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๗

เด็กหญิงรัญชิดา ดวงเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๘

เด็กหญิงนำฝน แปลงไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๕๙

เด็กหญิงอภิชญา ปตตาสัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๒ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๐

เด็กหญิงสุวนันท์ สืบพงษ์เสือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ประธรรมยันเต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๒

เด็กหญิงภัรวดี ปะโมทะโก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงณัฐพร ปนะกาเส
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ลอมไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๕

เด็กหญิงไปรยา เสาศิลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

พรหมชัยนันท์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๗

เด็กชายภัทรพล ปกการะเณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๘

เด็กหญิงประทานพร ธะนูสา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๖๙

เด็กหญิงอริตา น้อยตาแสง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๐

เด็กหญิงปฏิมากร ปะมะโข
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๑

เด็กหญิงธนัชชา ประกอบแสน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ เสาะไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๓

เด็กหญิงรมิดา ประพันธมิตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๔

นางสาววัชราภรณ์ หมันอุตส่าห์

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๕

เด็กหญิงจิราพร บำรุงแคว้น ๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๖

เด็กหญิงจิรภิญญา มาลัยหอม
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๗

เด็กหญิงกันต์นิกา มูลหา ๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๘

เด็กหญิงพิชญานันท์ บาลิสี
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๗๙

เด็กหญิงชลธิดา สระภูมิ
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงณิยวรรณ บุญส่ง
๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๑

เด็กชายวัชวิศ พืชทองหลาง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๒

เด็กชายพงค์พัฒน์ วาจาจิตต์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๓

เด็กชายทรัพย์ธนากูล ทองนพคุณบุญมา
๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ สมลำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๕

เด็กชายยุระนัน ชาดำฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชูเลิศ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๗

เด็กชายศิปผภาส บุพลา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๘

เด็กหญิงกิติกานต์ พง๕ภัคธนากร ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงสุภิสรา เถือนม่วง

่

๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงธัญญาธร สิงห์หล้า ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิจันทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี ดำดี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๓

เด็กหญิงสาละวิน สายสุด ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๔

เด็กหญิงบุณิดา โสนาคา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๕

เด็กหญิงรํฐพร หีบแก้ว ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๖

เด็กหญิงมินตรา จันทร์หอม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๗

เด็กหญิงขวัญจิรา คำคง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๘

เด็กหญิงกชวรรณ ประพาสพงษ์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๑๙๙

เด็กชายชวินกรณ์ สามารถ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ลครไชย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงโชติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๒

เด็กชายสุชิน มะสิมาปะโข ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๓

เด็กชายธีรภัทร คำหา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๔

เด็กชายดนุสรณ์ กระแสโสม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๕

เด็กชายปฐพี องอาจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๖

เด็กชายพิทยนันท์ นีนโท ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๗

เด็กชายธีระพล สุทธิศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๘

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

ศิริจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๐๙

เด็กหญิงสุนิศา แก้วปราการ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๐

เด็กหญิงเยาวภา จินวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๑

เด็กหญิงกนกพร ชินหัวดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๒

เด็กหญิงเมทาวี วงษ์ษา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๓

เด็กหญิงสุพิชญา ปรีชาชัยชาญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อภัยนอก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๕

เด็กหญิงขวัญกมลพร สวยงาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๖

เด็กหญิงนภัสรา อยู่สถิตย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๗

เด็กหญิงธนาพร สมมงคล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๘

เด็กหญิงธิติยาพร คูจินดา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๑๙

เด็กหญิงวรกมล รู้เจน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๐

เด็กชายรพีภัทร แสนกล้า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๑

เด็กชายชนาภัทร สินพูน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๒

เด็กชายอานนท์ คณะกูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ หีบแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๔

เด็กชายชนากร คาดกลาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๕

เด็กชายวริทธิพล

์

บรรทอน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๖

เด็กชายพายุเดช แก้วพันแตง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๗

เด็กชายเพิมศักด์

่

เหิรอากาศ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๘

เด็กชายวิทยา กรไชยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๒๙

เด็กชายทัตพงษ์ ประพันธ์พงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๐

เด็กชายทีรภัทร แคนพา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ พิเศษ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๒

เด็กหญิงสุจิรา ส่วนเสน่ห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๓

เด็กหญิงอรัญญา ปกการะนัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๔

เด็กหญิงสุจิตราภา วาจาจิตต์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา แสงคุณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๖

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ นาคพิมพ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๗

เด็กหญิงพรนภา ฐานะวัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ สระสงคราม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๓๙

เด็กชายณัฐนรินทร์ ขำแย้ม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบัวลา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๑

เด็กชายธนกฤต เสียงใส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๒

เด็กชายธาวิน ดอกไม้ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๓

เด็กชายนนทกร มิสา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๔

เด็กชายพิทักษ์ บัวนอก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๕

เด็กชายโภคิน ตุพิภาค ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ทนนุบล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ อภิรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๘

เด็กชายวรวัส รู้เจน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๔๙

เด็กชายอธิป พิชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๐

เด็กชายอิทธิพล ดาดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๑

เด็กหญิงกมลชนก นามน้อย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงคณัสนันท์ บ้านกระโทก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๓

เด็กหญิงจันจิรา มูลหา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๔

เด็กหญิงชนาภา นาลาด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๕

เด็กหญิงฐานิดา วันทมาตร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงณัฐชา กงศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๗

เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์นาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๘

เด็กหญิงธัญรดา ก้อนจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๕๙

เด็กหญิงธันยบูรณ์ แถมกลาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ มีสัตย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๑
เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์

หมันสนาม

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๒

เด็กหญิงปราชญา แสงโชติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๓

เด็กหญิงปาลิตา แก้วธานี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๔

เด็กหญิงพัชราภา ลุนสอน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๕

เด็กหญิงมลชนก เจ็กเหล็ก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๖

เด็กหญิงยุวรินทร์ คงคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๗

เด็กหญิงวิวนุภา สานนท์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๘

เด็กหญิงศศินันท์ ง่วนสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา ปะทักขินัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา สืบรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงอภิญญา ปกการะนัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๒

เด็กหญิงอภิญญา ลีสม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๓

เด็กหญิงสุมาลี รักวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๔

เด็กชายกฤษดา ซาไชย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๕

เด็กชายชนะชัย ชัยสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๖

เด็กชายธนกฤต หาญลำพัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๗

เด็กชายธนพงษ์ ดิษพิณรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๘

เด็กชายธนิกกุล ฤทธิรักษา

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๗๙

เด็กชายบุญชนะ ชืนวานร

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๐

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีหะราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๑

เด็กชายพงศกร ผมทำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๒

เด็กชายพงศกร แม่นศรนรา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่อึง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๔

เด็กชายภูวดล ราชหิรินทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๕

เด็กชายวรชัย ขันผักแว่น ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๖

เด็กชายวรชัย ปะภาวะกา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๗

เด็กชายวัชรพงษ์ แพงพิมาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๘

เด็กชายวิภพ เกษคำขวา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๘๙

เด็กชายวุฒิภัทร จวงพลงาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรจักร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๑

เด็กชายอนุชิต เกืองวง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๒

เด็กชายอนุวัตน์ จันทร์โสภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๓

เด็กชายอภิเบศ ภู่นาค ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ โทสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ บุญช่วย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๖

เด็กหญิงกันยาณี สุราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วนพคุณ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญมาก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๒๙๙

เด็กชายเกียรติยศ ประมะสุข
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๐

เด็กชายจารุพงษ์ แซ่ตัง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๑

นางสาวพัชรินทร์ ด้วงมา
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๒

เด็กชายธานุวัฒน์ เพลาไธสง
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๓

เด็กชายขวัญ อรุณโน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงคำ ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เงาไพร
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๖

เด็กชายเลอศักดิ

์

อุ่นทรัพย์
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๗

เด็กหญิงวรกมล สายสุด
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๘

นางสาวสุดา แฉกพิมาย
๒๕/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๐๙

นางสาวสุธัญญา ศรแสง
๒๘/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๐

นางสาวอาทิตยา บุญประเสริฐ
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๑

นายสิทธิชัย ปกการะโต
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๒

เด็กชายภราดร พันธ์เถร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๓

เด็กชายชานนท์ บ้งกา ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๔

นายวิรัญจ์ คำชมภู
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๕

นายณัฐวัตร กระจ่างจิตร
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๖

นายวัชรา ปุราชะโต
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๗

เด็กชายวิสิฐธยา เจริญรัมย์
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๘

นางสาวธัญชนก เมินไธสง ๒/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๑๙

นางสาวปญญา โคตรพรม ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๐

นายชานน นารถนำพอง ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๑

เด็กหญิงนาตยา กาแก้ว
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๒

เด็กชายนันทวุฒิ บุญเหลือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ ขาวพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๔

เด็กชายณัฐพล ทองคำ
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๕

เด็กชายธนากร เทพราชา
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๖

เด็กชายธนบดี หล่าอุดม
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๗

เด็กหญิงปลายมาศ กลินถาวร

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๘

เด็กหญิงพีรพัฒน์ วนไธสง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๒๙

เด็กหญิงลลิตา ประทุมพา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๐

เด็กหญิงวราภร เจตคำขว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ประโสรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๒

เด็กหญิงสุรัตนา ยางเครือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๓

เด็กหญิงอาริยา ราชาวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๔

เด็กชายกมลวิทย์ จันทะแพน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วพูน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สง่างาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์ศิลป ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๘

เด็กชายฐิติวุฒิ บังพิมาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๓๙

เด็กชายเดชาวัต ยางเครือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๐

เด็กชายทรงพล กองศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๑

เด็กชายธนกร ภาษี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๒

เด็กชายธนภัทร งิวไธสง

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๓

เด็กชายธนวันต์ โพธิจันทร์

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๔

เด็กชายธัชพล กางทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๕

เด็กชายธีรภัทร ขวัญดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๖

เด็กชายภีรภัทร เพ็ชรทราย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๗

เด็กชายวสุพล เงินเร็ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๘

เด็กชายวิศณุ รูปจะโปะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ช่อกลาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๐

เด็กชายอานนท์ นนทชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๑

เด็กหญิงชุติมา บุญราษฎร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ยางเครือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงนิชดา ทองลา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๔

เด็กหญิงปยดา ใจช่วง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๕

เด็กหญิงเพชรภรณ์ ตุ้ยบา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๖

เด็กหญิงภัทรภร สินนอก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงสุจิตตา บุญเหมาะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงสุทิตา ฝายขันธ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๕๙

เด็กหญิงอาภัสรา ถากไม้แล้ว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงพิรภัช รักทองหลาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา รายพิมาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ปนฟก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๓

เด็กชายนริศ บุญแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๔

เด็กชายปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๕

เด็กชายวิศว สีวะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๖

เด็กชายอัษฎาวุธ เผ่าหัวสระ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๗

เด็กหญิงจันทกานติ

์

เจิมจอหอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงจิตรดา แก้วประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๖๙

เด็กหญิงปยดา เครือแพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๐

เด็กหญิงพิมพ์กมล แครงกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๑

เด็กหญิงภัทรธิดา กมลกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๒

เด็กหญิงวิลาสินี ฤทธิไธสง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๓

เด็กหญิงสุภาพร รสจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๔

เด็กชายพลเชษฐ์ ชัยศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แท่งทองหลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ปานนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จอมกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๘

เด็กชายธีรเทพ แน่พิมาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๗๙

เด็กหญิงยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๐

เด็กหญิงอัญมณี พานสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๑

เด็กหญิงนิลมณี ภูดงน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๒

เด็กหญิงพิชญา ทิศกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงวรินยุพา นิลนพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๔

เด็กหญิงกรกมล มาตรนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๖

เด็กหญิงทิพย์จุฑา ญาติโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อนุกูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๘

เด็กหญิงจิรวรรณ สอนสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๘๙

เด็กหญิงพัชรา ค้ากลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๐

เด็กหญิงสุพาพร เจนดง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แจ่มผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๒

เด็กชายธีรพงศ์ เสนาะกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๓

เด็กชายนิธิพัฒน์ มุ่งตุ้มกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ กลอนกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๕

เด็กหญิงธนพร สมนึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๖

เด็กหญิงปยธิดา แว่นจังหรีด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๗

เด็กหญิงพรณภา หมันกลาง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ปานกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๓๙๙

เด็กหญิงวรัทยา สวัสดิพูน

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สวยกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงอักษิกา โสภณชัยเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๒

เด็กหญิงอัจฉรา นาทันลิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๓

เด็กหญิงอินทิรา เสาใสศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๔

เด็กชายกฤษตพจน์ จาดพิมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖๙ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๕

เด็กชายธงไทย สุรินทร์ต๊ะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๖

เด็กชายปรเมศ ผาตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๗

เด็กชายปณณวัฒน์ กมลกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พรมสอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๐๙

เด็กหญิงชนันพร ผิวทองหลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๐

เด็กหญิงนิศา ญาติกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ ตีบกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๒

เด็กหญิงเจนจิรา จันรอด

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๓

เด็กหญิงภารดี คุ้มกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๔

เด็กหญิงวรกมล ขีดกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงศุภานิช ขออ่อนกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๖

เด็กชายธณรัฐ มงคลวัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๗

เด็กชายภคพล ไวกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๘

เด็กชายภูดิท ส่งพิพัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๑๙

เด็กชายสรศักดิ

์

วงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๐

เด็กชายอนันตกุล ขอมีกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา นิลด่านกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๒

เด็กหญิงธันญลักษณ์ สระกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ จงท้องกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๔

เด็กหญิงศิรดา กรงกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุตสาห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นาคา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๗

เด็กหญิงนีรนุช จงสถาพรชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา สามสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงมลฤดี สระกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงโสรชา ต้อยงูเหลือม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๑

เด็กหญิงอลิชา แก้วจอหอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ทรวงโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๓

เด็กหญิงจิราลักษณ์ พร้าวหอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๔

เด็กหญิงพรพิมล พรหมกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ หวังกกกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๖

เด็กชายณภัทร ก้านบัว
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๗

เด็กชายถิรวิทย์ อ๋องพู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๘

เด็กชายอัสนี พวกมียิง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๓๙

เด็กหญิงธันวรัตน์ นาบำรุง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๐
เด็กหญิงปภัทสวรรณ กาศกลางดอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชาติผดุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๒

เด็กชายณภัทร วิริยะพันธุ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ชุมศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๔

เด็กหญิงจณิสตา บัวโค้ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๕

เด็กหญิงพวรรณตรี จรุงพัฒนานนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๖

เด็กหญิงกรษา ขอพิมาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๗

เด็กหญิงธนินันท์ กล้าโนนสูง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงนำฝน จงเจริญสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ เมืองกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๐

เด็กหญิงจุฑามาส กล้ากลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๑

นางสาวชมพูนิกข์ พุดทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงญาราภรณ์ เกตุบท
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๓

นางสาวฐิติญา เสริมทองหลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงนาลิภรณ์ นิสสัยดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๕

นางสาวนุชจรินทร์ ชิงเมืองปก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๖

เด็กหญิงปรียานันท์ เพศสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๗

เด็กหญิงพิชญธิดา

มหาณรงค์ ณ ราชสีมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๘

นางสาวแมงปอ แซะจอหอ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๕๙

นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๐

เด็กชายคมกฤษณ์ ชะนะภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๑

นายธนโชติ เสนาจอหอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๒

นายนัทธพงศ์ วรรณโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๓

เด็กชายวุฒิภัทร พิมพ์กลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๔

นายศุภกิจ มีมานะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๕

เด็กชายเสกสรรค์ ตามกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๖

นายอนุพงศ์ เจียกกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๗

เด็กชายอัมรินทร์ จงสุขกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๘

เด็กหญิงชุติมา ทองสุขนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๖๙

เด็กหญิงธีระดา มุ่งเขืองกลาง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๐

นางสาวนัทกาญ ชุมศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงพนิดา ยุวนิช
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๒

เด็กหญิงพิชญา บัวบาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๓

เด็กหญิงพิมพิศา ปานกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๔

เด็กหญิงรวิศรา ไม้กลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๕

นางสาวลักษิกา ปลังกลาง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๖

นางสาววิภาวี กลมกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปลังกลาง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๘

นายจักรภัทร คำบุตรดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๗๙

นายสกล ทังกลาง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซึมกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๑

เด็กหญิงเกวลิน คำพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๒

เด็กหญิงจิรดา โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เชิญกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๔

เด็กหญิงศตพร พิลารัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๕

เด็กหญิงสุภัสสร แสไพศาล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๖

เด็กหญิงอินทิรา อินพาเพียร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๗

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

มุ่งเครือกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๘

นายเจษฎา เณรจิตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๘๙ เด็กหญิงแพรวพรรณรภา

ฤทธิกระโทก

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๐

เด็กหญิงศศิวรรณ โกฏสำโรง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงศิริพร ใยโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๒

นายทัศน์พล เดือนกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๓

เด็กชายนทีธร ไกรพยนต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๔

เด็กชายสุริยา กอเมืองน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๕

เด็กหญิงธัญชนก มุ่งยอดกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๖

เด็กหญิงปยะดา ขอโน้มกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๗

นางสาวกานต์ธิดา มุ่งอ้อมกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๘

เด็กหญิงวรรัตน์ จุลมะเริง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๔๙๙

เด็กหญิงศิริโสภา ดอกแคกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๐

เด็กชายนนทการณ์ หมอกโคกสูง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๑

เด็กหญิงศิริกาญจน์ พึงกิง

่ ่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๒

เด็กชายจักรพล ตมกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๓

เด็กหญิงประดิษฐา จงจัดกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๔

นายปณิธาน ประเสริฐสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๕

นางสาวรุ่งฤดี พร้าวหอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๖

นางสาวชลิตา จินดากลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๗

นายพรพรหม ชุ่มพระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๘

นายยศกร ปนกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๐๙

นายศิริวัฒน์ สมนึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๐

นางสาวกัณณภัทร ชมภูนุช
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๑

นางสาวโชติกา ลัดสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๒

นางสาวญาสุมินทร์ เพียรธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๓

นางสาวดวงลดา เดือนกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๔

นางสาวธนพร โพธินอก

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๕

นางสาวธิดารัตน์ ด่านกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๖

นางสาวนิศากร ภิญโญภาสวร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๗

นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๘

นางสาวพีรยา ม่านกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๑๙

นางสาวรัตติยากร วงษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๐

นางสาวสุชาดา พรมสอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๑

นายภัทรพงศ์ ชวดกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๒

นายราเชน ชาติผดุง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๓

นางสาวกัลยา ภู่กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๔

นางสาวกุสุมา กำพุฒกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๕

นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๖

นางสาววชิราวรรณ เพ็ชรแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๗

นางสาววิภาดา ศรีวิชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๘

นางสาวหทัยรัตน์ จิตรกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๒๙

นางสาวอรนภา ญาติโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๐

นายจิรภัทร์ งานประโคน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๑

นายนัทธพงศ์ ผิวมะลิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๒

นายภานุวัฒน์ ชำนิกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๓

นางสาวกมลชนก วัดกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๔

นางสาวกมลทิพย์ เผือนกลาง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๕

นางสาวนริสรา ฤทธิไธสง

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๖

นางสาวพรนัชชา เชิดทองหลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๗

นางสาวพฤฒมล มาลัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๘

นางสาวพิมพ์ใจ โทไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๓๙

นางสาววรรณภา เลากลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๐

นางสาววาสนา จันอาภาส
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๑

นางสาวสิริวิมล ด่านทองหลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๒

นางสาวสุดารัตน์ ทรงจอหอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๓

นางสาวสุวนันท์ สุธน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๔

นายกรวิชญ์ เสริมพงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๕

นายกิตติศักดิ

์

ซือสัตย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๖

นายเพรียวพันธ์ นราพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๗

นางสาวกานต์มณี กอบัวกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๘

นางสาวจันจิรา จีพิมาย

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๔๙

นางสาวณัฐธิมา ขอคตสำโรง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๐

นางสาวทวีพร มหาโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๑

นางสาวบุญยวีร์ นวนด่านกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๒

นางสาวปวันรัตน์ ภักดิจอหอ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๓

นางสาวพรรณิภา ดอกพุทซา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๔

นางสาวพัชรินทร์ มุ่งแรมกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๕

นางสาวแพรวพรรณ ดอกแคกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๖

นางสาวรัชญากรณ์ วิวิจชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๗

นางสาวสุชาวดี ดีขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๘

นางสาวสุรีพร เจือด่านกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๕๙

นางสาวอัญญรัตน์ ทูลกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๐

นายธีรภัทร์ ขอชิดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๑

นายพีรพัฒน์ มุ่งรายกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๒

นายวีระพล ขอสวยกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๓

นางสาวกมลเนตร ปนกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๔

นางสาวดารารัตน์ ปกบินกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๕

นางสาวทรงอัปสร คูณกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๖

นางสาวธัญรัตน์ พาดทองหลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๗

นางสาวประสิมาพร สุขี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๘

นางสาวพรนัชชา พรหมภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๖๙

นางสาวพัทธ์ธีรา ค่อมกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๐

นางสาวเพ็ญพิชชา ต้นรังกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๑

นางสาววิภวานี อิมดำ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๒

นางสาวสุพรรษา อาษากลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๓

นางสาวอนรรฆอร จงกลกลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๔

นางสาวอมรรัตน์ จ่ากลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๕

นางสาวไอลดา จัดโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๖

นายธรรมนาถ แซ่ตัน

๋

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๗

นางสาวจอมใจ จงกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๘

นางสาวเจนจิรา ขอย้ายกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๗๙

นางสาวนุจรินทร์ สวัสดิกลาง

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๐

นางสาวบันฑิตา กระจ่างกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๑

นางสาวปนัดดา ดึนกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๒

นางสาววารี กันกลาง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๓

นางสาววิมลสิริ ย่ามกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๔

นายพงศกร บ่มกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๕

นายยงยุทธ สีบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๖

นางสาวกชนิภา สีมานอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๗

นางสาวกฤษณา แห่งกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ ยงตากลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๘๙

นางสาวกัณฐมณี คชารัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๐

นางสาวณัฐพร วรรณปาน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๑

นางสาวนวรัตน์ อ้นนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๒

นางสาวปภาวรินท์ สุนารักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๓

นางสาวปรีดาภรณ์ ไทยกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๔

นางสาวรัตนพร จ่ากลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๕

นางสาวลักขณา ภาสะอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๖

นางสาวอรุณ ยิงนอก

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๗

นายกษิดิศ งามจันอัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๘

นายวงศธร เชิงคีรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๕๙๙

นางสาวกมลภรณ์ ขอเหนียวกลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๐

นางสาวจิราภรณ์ ขอเจริญกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๑

นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๒

นางสาวณัฐริณีย์ เดือนกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๓

นางสาวบุญรักษา บรรจงฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๔

นางสาวรัชนี มานะสมบัติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๕

นางสาวสุภาภรณ์ พรศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๖

นางสาวหทัยภัทร เดชศร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๗

นางสาวอารดา เขตต์กลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๘

นายกิตติพงษ์ บัวงามดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๐๙

นางสาวภัทรพร วิลัยรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๐

นางสาววรรวิชญา มุ่งเจียกกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๑

นางสาวพรพรรณ คูณสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๒

นางสาวจีรนันท์ ผูกกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๓

นางสาววรุณี ตาปน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๔

นางสาวกัลยา ภู่กลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๕ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๕

นางสาวอรสิณี ไผ่โคกสูง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๖

นางสาวชรินรัตน์ บัวพรรษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๗

นางสาวนธิดา จงฟุงกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๘

นางสาวกรพิน ชะนังกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๑๙

นายเกษมสันต์ ทวนธง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๐

นายจิรวัฒน์ เรียบร้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๑

นายชัยวัฒน์ พิมเสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๒

นายณภูภัทร์ เทียมกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๓

นายปณวัฒน์ ขอยึดกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๔

นายพงศ์ภรณ์ สำเนากลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๕

นางสาวกมลภัทร ขอเหนียวกลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๖

นางสาวชลธิชา ฝายหมืนไวย์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๗

นางสาวทิพย์วรรณ ชุ่มชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๘

นางสาวธนวรรณ ขอยึดกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๒๙

นางสาวนุชนาฏ พลหนองหลวง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๐

นางสาวพิจะวรรณ สุดนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๑

นางสาวสุพรรณิกา
ประเสริฐสันเทียะ ๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๒

นางสาวสุพัตตรา จังหวัดกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๓

นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๔

นายวิทวัส มาสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๕

นางสาวกมลทิพย์ จันทร์โท
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๖

นางสาวกรพินธุ์ มุ่งภู่กลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๗

นางสาวญารินดา ลายกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๘

นางสาวฐิติมา ฐาตุจิรางค์กุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๓๙

นางสาวดวงกมล เวียงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๐

นางสาวธันยา แนบจันอัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๑

นางสาวนริสรา นันสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๒

นางสาวปณิดา ขอคตสำโรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๓

นางสาวพิมพิศา โพธิงาม

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๔

นางสาวภาวาลิน แซ่ตัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๕

นางสาวอรอุมา รักไร่กลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๖

นางสาวกัญญรัตน์ มุ่งรวยกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๗

นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๘

นางสาวณฐยา พิมพ์กลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๔๙

นางสาวณัฐริณี ชัยจอหอ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๐

นางสาวพนิดา กิงกลาง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๑

นางสาวอาพิมภา โถน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๒

นางสาววันวิสาข์ หวังชินกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๓

นางสาวธนพร แก้วกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๔

นางสาวชลธิชา ไทยสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๕

นางสาวรดามณี มุกสิพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๖

นายพงษ์สิทธิ

์

โรงวิเชียรกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๗

นางสาวบัณฑิตา ไทยมณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๘

นางสาวพิจักษ์คณา บุญกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๕๙

นางสาวพรรณภัสสา จันตรง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๐

นางสาวไอรดา วงเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๑

นางสาวสุชาวดี คุณต่าย
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๒

นายธีรพัฒน์ ปนสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๓

นายกฤษกร ขอถือกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๔

นายคมสันต์ พวงพิลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๕

นางสาวขวัญจิตต์ จงอบกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๖

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริล้วน
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๗

นางสาวนำผึง

้

หมายเทียมกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๘

นางสาวภัคจิรา นิมกลาง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๖๙

นางสาวชุตินันท์ ปลังกลาง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๐

นางสาวรัตนาภรณ์ สารโคกสูง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๑

นางสาวศศิธร เกิดโมลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๒

นางสาวนิภาพร ทำนาสุุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๓

เด็กหญิงจิรสุดา เพ็ชรพิมาย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๔

เด็กหญิงปภาดา บูชา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ลอยกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๖

เด็กชายชยพล ดีดพิมาย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๗

เด็กชายธีรภัทร ชูตระกูล
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๘

เด็กชายนพรัตน์ เรืองตนนอก
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๗๙

เด็กชายภัทรพล พันธ์จบสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๐

เด็กชายภัทรพงษ์ อยู่คง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๑

เด็กชายศฤงคาร สันทัดกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เปยสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๓

เด็กหญิงสลาสินี เรืองมะเริง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๔

เด็กหญิงปรินดา เชดนอก
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๕

เด็กหญิงสิรยากร โฮ๊ะดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ตีบกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๗

เด็กหญิงปยธิดา สอดทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๘

เด็กหญิงสรัลชนา การภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วสุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๐

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์คง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๑

เด็กชายวัชรพงษ์ คุณวัฒนานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๒

เด็กชายฉัตรดนัย ลือกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๓

เด็กชายราชวัฒน์ นาดี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๔

เด็กชายนวิษ เกยโนนสูง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา รอสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๖

เด็กหญิงอวิกา สืบสม
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เตชะแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ต่างกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๖๙๙

เด็กหญิงชลนาจ ปลังกลาง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๐

เด็กหญิงจินดาพร ตีบกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงแพรวพราว เชดนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๒

เด็กหญิงศิริณัฐฐา ขวัญดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๓

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีนาค
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ รัตนภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๕

เด็กหญิงกนกพร ลากลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๖

เด็กหญิงกมลพรรณ ลากลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๗

เด็กชายพงศกร พิมพ์ปรุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๘

เด็กหญิงวิภาดา ปริเวสูง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๐๙

เด็กหญิงพีระญา ถาวร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงกนกพร เชดนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๑

เด็กหญิงพัชรา พันธคาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๒

นายจักรพงษ์ ซอกจอหอ
๑๑/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๓

เด็กชายเจษฎาพร ครสรขันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๔

เด็กชายศิริวัฒน์ วุฒิพงษ์ปรีชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๕

เด็กชายทินภัทร ทองแหลม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๖

เด็กหญิงจรรยพร มุ่งแถมกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๗

เด็กหญิงธิญาดา อินทร์ตา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๘

เด็กหญิงชนัญชิดา อิมกลาง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ มลกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วัดบ้านไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๐

เด็กชายธนกร ขาวหอมกลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๑

เด็กชายธีรเมธ ปล้องงูเหลือม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีคำภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๓

เด็กหญิงปราณปริยา บุญมาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
วัดบ้านไพล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงนริศรา ขันตี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ จงคลาดกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๖

เด็กหญิงปทุมพร ประสงค์ดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ จงคลาดกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๘

เด็กชายอัครเดช คชคีรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๒๙

เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ ยิงนอก

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๐

เด็กชายศักดินรินทร์

์

สวยกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มหาชานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๒

นางสาวสุชาดา บำรุงไทย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๓

เด็กชายธีรวัต ยิงนอก

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๔

นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรี
๒๔/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งพลกรัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๖

เด็กชายชวลิต บัวกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๗

เด็กหญิงรัตนพร ปรุงกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี ศิลปสาท
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงสุนิษา กึงกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๐

เด็กหญิงศรัญภัทร โหงกระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๑

เด็กหญิงลดามณี แนบกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๒

เด็กหญิงปรียาดา สมภพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๓

เด็กหญิงเพชรไพริน ศิลปสาท
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๔

เด็กหญิงธัญวรรณ จองกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๕

เด็กหญิงปาณิสรา ปรุงกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๖

เด็กหญิงนิยดา พานสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๗

เด็กหญิงสุรีย์นิภา จ่าโนนสูง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงณัฐฑริกา พรหมวิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๔๙

เด็กหญิงรัตนาวดี เกาะสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงสุทธิดา อยู่สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๑

เด็กชายปยะกูล สิงหะยม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา จ่าโนนสูง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๓

เด็กชายปยพงศ์ พรมสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลทะสี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๕

เด็กชายมงคล ไพรเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๖

เด็กหญิงชลลดา ชอบชน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ เหล่าบุตรศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ สิกขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนการไฟฟาส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ

วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๕๙

นางธัญญรัตน์ ประสิทธินอก

์

๒๓/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนการไฟฟาส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ

วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๐

เด็กชายธีรชัย รัตนวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๑

เด็กหญิงจุธาทิพย์ สิงห์มาต
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงสุรภา เมฆเสือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ ขีดกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ปะจันทร์ดุม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๖

เด็กหญิงวิยะดา ดีหลาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ประมวล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๘

เด็กหญิงสุดา ลากลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๖๙

เด็กชายบุณยกร เงินสอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๐

เด็กหญิงเกศอักษร โนนชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สายแวว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๒

เด็กชายกิตติทัศน์ จิมมะเริง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๓

เด็กชายเฉลิมชัย คำศรีนวล
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดุมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๕

เด็กชายจีรพัฒน์ พันธ์ข้าว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๖

นายพีรดล เครืออินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๗

เด็กหญิงดวงเดือน เตโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๘

นางสาวสุนิสา เชิงเขา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๗๙

นางสาวชฏาธาร มะสิโกวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๐

เด็กหญิงณัฐนิชา คงคา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๑

เด็กหญิงพัชราภา ปลอดงูเหลือม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๒

เด็กชายวิชญะ สงนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๓

เด็กหญิงจิรัชยา โยขน์สูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา อาษากลาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๕

เด็กชายธัญธร เจียกกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารปราสาท วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๖

เด็กหญิงณัฐธิญา นิงกลาง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงณัฐนิชา พึงสูงเนิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๘

เด็กชายกณิศ ครงูเหลือม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๘๙

นางวาสนา ศุภธนสารสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๐

เด็กหญิงวรนุช พลหล้า
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๑

เด็กชายภูมิมัญจา ปานกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๒

เด็กหญิงวรัญญา โหนกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ วัดใหม่เกษม  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๓

นายคะนึง สือขุนทด
๒๗/๗/๒๔๙๘

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๔

นายอรัญ กินขุนทด
๑๘/๖/๒๕๑๑

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๕

นางสุรางค์ ยกสันเทียะ
๑๑/๘/๒๕๑๓

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๖

นางกมลพรรณ ชวนขุนทด
๒๐/๙/๒๔๙๗

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๗

นางสาวมะลิ ช้อยขุนทด ๑/๑/๒๕๐๑ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๘

เด็กชายสุชัญญา ธงสันเทียะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๗๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สระทองเติม
๑๕/๖/๒๕๔๖

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๐

เด็กหญิงนุศรา เชียมขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๑

เด็กหญิงสุธิตา ขยันการ
๑๕/๑/๒๕๕๐

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๒

นางสาวพรพิรุณ ปฏิเวธเวทิน ๗/๘/๒๕๑๙ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๓

นางสาววันซิน ประเสริฐการ ๑/๑/๒๔๙๗ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๔

นางทิพย์ พลฉลาด ๑/๑/๒๔๙๕ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๕

นางภัทรวดี คณารักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๐๖

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๖

นางสาวบุษริน วงศ์คำตา ๒/๓/๒๕๐๙ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๗

นางสวาท คุ้มไพรี ๑/๑/๒๔๘๗ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๘

นางทองใบ จงกะชาติ ๑/๑/๒๕๐๐ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๐๙

นางสาวบุญญาภา หอมขุนทด ๑/๓/๒๕๒๔ วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๐

นางเถิง เพียงคาม
๑๐/๓/๒๕๑๓

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๑

นางวันนา วิเวก
๒๗/๕/๒๕๐๖

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๒

นายสุระศักดิ

์

ยกสันเทียะ
๑๔/๕/๒๕๑๑

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๓

นางสาวชณิดาภรณ์ แสนยากุล
๑๑/๙/๒๕๒๖

วัดปาภาวนาวิเวก ปาภาวนาวิเวก  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๔

เด็กชายวรวุฒิ ศรีสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๕

เด็กชายสุวัจน์ เมยขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๖

เด็กชายวิศรุต ขำมะลัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ดวงวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๘

เด็กหญิงสุติมาพร สะเทินรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๑๙

เด็กชายนันทภพ กลขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๐

เด็กชายธนวัฏ สีดาเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๑

เด็กชายธนานนท์ ชาติขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๒

เด็กชายธนากร กิจกลางดอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สังข์มณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๔

เด็กชายชยางกูร ชาญขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๑ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๕

เด็กชายธีรภัทร กันขุนทด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๖

เด็กชายรชานนท์ ผ่องแผ้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๗

เด็กชายนฤเนตร อัตคงหาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คงขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๒๙

12ขจารินทร์ โหมดสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงจิราพร พิขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๑

เด็กชายธนาคาร แกมขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๒

เด็กชายประวิตร ศรีสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๓

เด็กชายพีระกานต์
เชือขุนทดปณชัย

้

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๔

เด็กชายสิรภัทร สดใส
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๕

เด็กชายอานนท์ คงสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เชษฐ์ขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๗

เด็กชายเอกภพ พิขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ กุนขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงกัณฑิกา ธงสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๐

เด็กหญิงพิชญาภา ประทุมรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๑

เด็กหญิงมณฑิตา แชงขุนทด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๒

เด็กหญิงวาสุมา วิทยเรืองธรรม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๓

เด็กหญิงสุธาสินี พันธ์ตะคุ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๔

เด็กหญิงอรนิดา น้อยเพชร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๕

เด็กหญิงลัคนา พอกสนิท
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ตะคุ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๗

เด็กหญิงธิติมา จันทร์เจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๘

เด็กหญิงวิยดา บิงขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงวรกมล ชาญฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๐

เด็กหญิงธนัทอร อนุไพรพฤกษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๑

เด็กหญิงเยาวเรศ พิสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ จูมะเริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงเมธาวี เพ่งพิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๔

เด็กหญิงจิราภา แสงแก้วพะเนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๕

เด็กหญิงพัชราภา อินทจินดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๖

เด็กชายธนากร ฉวยมะเริง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๗

เด็กชายพีรยุทธ ไขโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๘

เด็กชายอนุสรณ์ ประจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๕๙

เด็กหญิงรุ่งนภา วอสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ เรืองมะเริง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๑

เด็กชายวินัย จันทร์กลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงอนุสรา จากมะเริง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา พิมลนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงจารุจินดา จรรยาศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๕

เด็กชายธนา ไกรมะเริง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ยันมะเริง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงศิริภรณ์ เทพเกาะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๘

เด็กหญิงสาคร ศรีมะเริง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๖๙

เด็กหญิงอทิวรรณ สมประสงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๐

เด็กชายกิตติภณ ชาตยะธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๑

เด็กชายลิขิต นาคพิมาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๒

นางสาวกัลยาภรณ์ สายบุตรดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๓

เด็กชายกิตติพงษ์ แสงมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๔

เด็กชายนพรัตน์ ด้วงนาดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๕

นางสาวอาภาภรณ์ พร้อมพ่วง
๑๕/๙/๒๕๒๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๖

นายปริญญา ดวงมา
๒๙/๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๗

นายรัตนวุฒิ โฮนกระโทก ๘/๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๘

นายจิรภัทร ทองกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๗๙

นายหัสดินทร์ แสงแก้ว ๖/๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๐

นายณัฐพงษ์ ปลายแก่น ๙/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๑

นายอัศวนนท์ ยินดีรัมย์
๑๓/๗/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๒

นายพิภัช พัฒนะชัยกุล
๑/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๓

นายณัฐพล คำพรม ๗/๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๔
นายอับดุลเลาะห์มาน

มะลิกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๕

นายเพชร รวมจิต
๑๖/๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๖

นายสัญชัย แสวงสุข ๖/๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๗

นายธนากร สวยพรมราช
๔/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๘

นายธนากร ปลัดสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๘๙

นายทิวากร แก้วตะวัน ๔/๓/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๐

นายพรรณนพ พิมพ์คำ
๒๔/๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๑

นายวีรยุทธ ชะงอนรัมย์
๒๕/๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๒

นายนนธวัฒน์ คำพรม ๗/๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๓

นายปาณุภาพ แลชาติ
๖/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๔

นายธีรศักดิ

์

สุขแฉล้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๕

นายพุทธิรักษ์ ช้างเยาว์
๑๐/๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๖

นายภานุวัฒน์ วงศ์ษาเสก ๘/๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๗

นายสิทธิพล สัตตารัมย์ ๘/๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๘

นายปญญา ชะตารัมย์
๒๓/๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๘๙๙

นายอาทิตย์ สุขประสพ
๑๕/๘/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๐

นายทินกร อินเนา
๑๙/๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๑

นายวิฑูรย์ จำป
๑๒/๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๒

นายวิรัตน์ มิตรชอบ
๒๘/๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๓

นายสรัญ สืบสุนทร
๒๕/๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๔

นายกฤษฎา มูลกระโทก
๒๙/๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๕

นายธนวัฒน์ ศาลางาม ๑/๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๖

นายปยพันธ์ กรงหิรัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๗

นายสุริยา เนืองภักดี

่

๒๖/๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๘

นายสรเพชร ล่องเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๐๙

นายพงศธร โสมูล ๓/๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๐

นายปยะ แบะสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๑

นายชุติพนธ์ สุนย์ตะคุ
๑๐/๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๒

นายจิตติ เกิงไพบูลย์

่

๒๕/๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๓

นายณัฐกิตติ

์

นึกดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๔

นายชานนท์ ไวจำปา
๒๑/๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๕

นายวรวุฒิ กกสันเทียะ ๘/๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๖

นายพีรวิชญ์ อกกระโทก
๒๕/๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๗

นายนรากร สวัสดิรัมย์

์

๗/๖/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๘

นายศุภมิตร ศีรษะดี ๗/๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๑๙

นายชัยธัช ศาลาทอง ๗/๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๐

นายศุภกิตติ

์

วงศ์แปลก
๓๐/๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๑

นายพันทอง พันธ์ศรี
๑๕/๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๒

นายสิทธิชัย แสงใสแก้ว ๕/๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๓

นายปริญญา ชินรัมย์ ๙/๖/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๔

นายพีระพงษ์ เครืงคว้าดำ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๕

นายเสกสรร ไชณรงค์
๒๖/๖/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๖

นายวันชนะ กองสุข
๒๔/๕/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๗

นายศราวุฒิ วรศิริ
๑๙/๗/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๘

นายเดชา ทะเลิงรัมย์
๑๖/๗/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๒๙

เด็กชายอุดมพร จงอ่อนกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๑

เด็กหญิงบุญญิสา แก้วแดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๒

เด็กหญิงอาราตี ขจัดภัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เถาว์กลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๔

เด็กหญิงจันทกานต์ นากสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีปานเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๖

เด็กหญิงพิทยารัตน์ บรรณศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๗

เด็กหญิงนวิยา ใจทน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา บ้านกลางอารี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงนิรชา ศรีวิสุทธิพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๐

เด็กชายธีรพจน์ เบียดกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ เจริญนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๒

เด็กหญิงสุนันท์ทิพย์ นนนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๓

เด็กหญิงฐิติมา ขาขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๔

เด็กหญิงอมรประภา ประพันธมิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๕

เด็กหญิงจารีรัตน์ จันทาโฮม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๖

เด็กหญิงนพิศรา อ้นเนียม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๗

เด็กหญิงศิริวรี ผิวดำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงจิดาภา ทองสุขนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๔๙

เด็กหญิงมุทิตา เทียบกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๐

เด็กหญิงอุมาพร แก้วคำภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๑

เด็กหญิงหทัยชนก ทองเพชรนิล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๒

เด็กหญิงจันทร์แรม ผอมโพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สวนหนองปลิง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๔

เด็กหญิงปทมา แก้วทะเล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สารนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๖

เด็กชายเทอดไท ทำขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๗

เด็กชายวัชรพงษ์ พิมเสนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๘

เด็กชายถิรวัฒน์ เลียงวงษ์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๕๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ศีสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๐

เด็กชายนพรัตน์ แสงอรุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๑

เด็กชายมารุต ฤทธินอก

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงอรษา ไชยนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๓

เด็กหญิงธัญชนก อ่องพิมาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๔

เด็กหญิงอริสา เงินสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๕

เด็กหญิงชลวสา ภักดีนอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๖

เด็กหญิงกิตติมา อุตราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๗

เด็กหญิงพัชราภา คำชาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๘

เด็กหญิงชลกาญจน์ คำมะปะนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๖๙

เด็กหญิงพัชราพร คำชาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๐

เด็กหญิงปยะมล มูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๑

เด็กชายนวมินทร์ ยอดสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๒

เด็กชายกันตพิชญ์ พิชญาภิวัฒน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๓

เด็กชายธนาตุล บวรวิโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๔

เด็กหญิงกมลชนก พืชทองหลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงกาญจนา หนูเทศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๖

เด็กหญิงกุลปริยา ชมกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ชินโพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงธัญทิพย์ เชือจันอัด

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๗๙

เด็กหญิงนงรัตน์ มาลัยศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงปนปรากรม ชืนนอก

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๑

เด็กหญิงพลอยอำไพ เรืองเรือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๒

เด็กหญิงมนัสวี ไววุฒิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๓

เด็กหญิงมนัสวี สุภาวณิชย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๔

เด็กหญิงวรวรรณ กิงทับพญา

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดีนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๖

เด็กหญิงวันนิสา อ่าวสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๗

เด็กหญิงอรพิมล หินนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๘

เด็กหญิงอุษาพร วุฒิกรดิษกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหมขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงสิรินภา ศรีนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา พากเพียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี หวังคุ้มกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา ฉิมนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา นึกชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๕

เด็กชายกันตพล ศรีนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๗

เด็กชายภวัต บุตรศรีภูมิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๘

เด็กชายไรวินทร์ ปอมไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๖๙๙๙

เด็กชายศิวกร บุตรแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๐

เด็กหญิงจันทัปปภา พงษ์ศิริจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ ดีนวล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จินกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๓

เด็กหญิงณัฐธีรา สารนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๔

เด็กหญิงธันยพร แซ่ตัง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชอบสระกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๖
เด็กหญิงเบญญานิภา ฤทธิบุรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๗

เด็กหญิงปานตะวัน ภูธร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๘

เด็กหญิงมัลลิกา บรรหาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๐๙

เด็กหญิงเมรดาภา เรียงใหม่
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงโมณิกา ขำกล่อม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๑

เด็กหญิงวริษฐา คตดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงศิริญญา เพียนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล พึงร่มกลาง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๔

เด็กหญิงสมฤทัย ตรีบาตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๕

เด็กหญิงสิรินภา อินทรมงคล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี ชาญนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๗

เด็กหญิงอภิชญา สนิทพันธ์วงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๘

เด็กหญิงอรพิมล ชาญนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๑๙

เด็กหญิงธัญกมล ยังกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๐

นายกฤษณ จงปลูกกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๑

นายกิตติพงษ์ เดนานัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๒

นางสาวพัชรพร หร่ายณรงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๓

นางสาวบุญสิตา วงศ์เนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๔

นางสาวลินรนา ศิริมัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๕

นางสาวอุ้มบุญ ชืนนอก

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๖

นายวัชรพงศ์ พรมนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๗

นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๘

นางสาวปทมาภรณ์ โชตินอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๒๙

นางสาวคุณัญญา ถาวรสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๐

นางสาวธนุษิมา ใจแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๑

นายธวัชชัย ฉิมกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๒

นายชมพูเนกข์ มานอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๓

นายพัชรวิทย์ ปาปะเก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๔

นายปฏิภัทร ขอด่านกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๗ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๕

นายอลงกรณ์ บัวชิต
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๖

นางสาวนิษา วิชิต
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๗

นางสาวชลฐิพร ครบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๘

นางสาวยุพารัตน์ ขอแช่มกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๓๙

นายทรงกลด ขอห้อมกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๐

นายสิทธิพงษ์ ทองพวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๑

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีสุขกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๒

นางสาวปยะฉัตร คำมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๓

นางสาวณฐพร สุวรรณลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๔

นางสาวธิดา ชนะชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๕

นางสาวศิริรัตน์ เอียมสมบูรณ์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๖

นางสาวเมย์เฉ่ง ขอกันกลาง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๗

นางสาวสุดารัตน์ อุขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๘

นางสาวสุพรรณษา คำผม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๔๙

นางสาวปรียาภรณ์ การบรรจง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๐

นางสาวพิยดา แสงโทโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๑

นางสาวพัชรี วิริยะกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๒

นางสาวธันยพร ศรีสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๓

นางสาวทินรัตน์ นิมกลาง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๔

นางสาวคริสตินา เพ็ชรนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๕

นางสาวสิรยา พิศนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๖

นางสาวธเนษิตา ใจแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๗

นางสาวไพรลิน พันเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๘

นายธีรศักดิ

์

ชัชวาลย์วงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๕๙

นายพีระพัฒน์ ขอฟงการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๐

นายภิรมย์ จ่ากลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๑

นางสาวนริศรา งามกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๒

นางสาวกษมา กุมภีร์เกาะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๓

นายนรารักษ์ เขียนจัตุรัส
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๔

นางสาวเบญจมาศ อาชุมชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๕

นางสาวสุนิศา รอดวินิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๖

นางสาวอรชา ยิงนอก

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๗

นางสาวนภาพร สมศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๘

นางสาวสุชาดา แก้วพิมพ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๖๙

นางสาวปริมวดี พลนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๐

นางสาวลัลนา ดีเรือก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๑

นางสาวสุดารัตน์ ปะธิปะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๒

นางสาวจิราภรณ์ สว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๓

นางสาวญดาวรรณ เรืองพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๔

นางสาวฐิติพร หมอยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๕

นางสาวฉัตรแก้ว วังพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๖

นางสาวพิมพ์ผกา เทินสระเกษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๗

นางสาวแพรวพรรณ ฉิมเดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๘

นางสาวสายรุ้ง ใจทน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๗๙

นางสาวณัฐกมล ชาญกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๐

นางสาวเอมอร คงกะวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๑

นางสาวศิริกานต์ วิเศษวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๒

นายปฏิภาณ จันทร์นอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๓

นายธีรเทพ ศรีขาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๔

นายปติพร จงกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๕

นายเทพพิทักษ์ สินพลกรัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๖

นางสาววรรณิดา รามะเริง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๗

นางสาวสิริมา ประจันทะศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๘

นางสาวลลิตา จันดาวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๘๙

นางสาวสุจิตรา ดีมะลัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๐

นางสาวณีรนุช เด่นดวงเดือน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๑

นางสาวสายฝน ชาญนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๒

นายสัจพล ทองสุขนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๓

นายธนพล ปกการะถา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๔

นายรังสิมันต์ สระแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๕

นายรัชโยธิน เพ็งจันทา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๖

นายอภิชาติ มานอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๗

นางสาวณัฐินีย์ คิดรอบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๘

นางสาวณีรนุช นิลพลกรัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๐๙๙

นางสาวนภารัตน์ รัตนวิชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๐

นางสาวพัชรพร รังสิโยภาส
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๑

นางสาวภัทรธิดา บัวสำราญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๒

นางสาวสุภกัญญา สวามิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๓

นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๔

นางสาวพัทธนันท์ พันธวิศิษฏ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘๙ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๕

นางสาวรุ่งรวี เมอห์ริง ๘/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๖

นางสาวรสนันท์ บรรจงรอด
๑๗/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๗

เด็กหญิงลีลาวดี คำเนียม
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๘

เด็กชายชาญณรงค์ มมขุนทด
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๐๙

เด็กชายทัชดนัย พืชทองหลาง ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๐

เด็กชายอเนก ดลเมฆา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๑

เด็กชายวรเมธ จันทร์นอก
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๒

เด็กชายสมชาย เงินนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๓

เด็กชายปพนธี เขตกลาง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ นรินทร์นอก ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๕

เด็กชายธนกร จิตผล ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๖

เด็กชายนิธิกร นิกขุนทด
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๗

เด็กชายพินิจพงษ์ ตันตระบัณฑิตย์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๘

เด็กชายสุภดนัย ธัญญาหาร
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๑๙

เด็กชายสิรดนัย บัวโรย
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๐

เด็กชายวิวิธชัย แซ่ภู่
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทศสระน้อย
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๒

เด็กหญิงกันธิวา เกตุจันทร์
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๓

เด็กหญิงนงนภัส บุญขันธ์ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัขวาลย์วงศ์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๕

เด็กหญิงวรรณดา ประจิตร
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๖

เด็กหญิงวรฤทัย จันทร์นอก
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๗

เด็กหญิงสุนิตา ชาญนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๘

เด็กหญิงภาวิไล ตู้ปทุม
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๒๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ ประจิตร
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๐

เด็กหญิงเขมิกา จอมศรี
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ มหาดไทย ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๒

เด็กหญิงปณฑิตา ไสแสง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๓

เด็กชายพีรพงศ์ นนนอก ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๔

เด็กชายวรัญชิต คิดรอบ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๕

เด็กชายกฤตภาส ใจชอบ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๖

เด็กชายณัฐพล ชาญนอก
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ขุณิกากรณ์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๘

เด็กชายธวัชชัย ไกรอำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพดารา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๐

เด็กชายพงศธร ชาญสูงเนิน
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๑

เด็กชายพีรพงษ์ แย้มชุมพร
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๒

เด็กชายเมธีวัฒน์ พกุลานนท์
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๓

เด็กชายรัฐภาค ประสาทผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ แถมเจริญ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๕

เด็กชายวีรเกียรติ มุ่งอุ่นกลาง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๖

เด็กชายวีรภัทร ฉัตรวงศ์วาน
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๗

เด็กชายสุทธิกานต์ มาบุดดา
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๘

เด็กชายราชภูมิ คำแผง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๔๙

เด็กชายวรชิต ตันตระบัณฑิตย์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๐

เด็กชายอัครัช ฝอฝน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๑

เด็กชายธนากร ไกรอำ
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๒

เด็กชายกฤตภาส โชตินอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญหว่าน ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ตะสิงห์
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา ศรียารักษ์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ด้วงสูงเนิน
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๗

เด็กหญิงปาลิตา เกตุค้างพลู
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา พิมายกลาง
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๕๙

เด็กหญิงรุ้งสิริ ทองกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๐

เด็กหญิงจรรยารัตน์ เขตกลาง
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๑

เด็กหญิงภัทรมัย ปองกลาง ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงพัชรนุช ด่านนอก
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๓

เด็กชายภูวดล แก้วใส
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๔

เด็กชายวัฒนชัย ชาญนอก ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

เขือนอก ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๖

เด็กชายธีระภัทร์ จุดอน
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๗

เด็กชายบูรพา คงนอก
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๘

เด็กชายปติศักดิ

์

ดอกพะยอม ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ มุ่งฝอยกลาง
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ล้อมจันทึก
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๑

เด็กชายปยนัส นิชาญกลาง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา อุส่างาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๓

เด็กหญิงนุสรา นรินนอก ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ดอกพะยอม
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๕

เด็กหญิงลักษณา ร่วมกลาง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๖

เด็กหญิงอารียา ลืมนางใจ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๗

เด็กชายปญญาวุฒิ โตนำ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๘

เด็กชายกฤษฎา ขอแรงกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๗๙

เด็กชายอัครพล เชือมด่านกลาง

่

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๐

นายไพศาล พวงสมบัติ ๓/๘/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๑

นางสาววิภาวรรณ สีลาเกตุ ๒๐/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๒

นางสาวดวงแข ขำนอก
๑๕/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๓

นางสาวทิพวรรณ โกยทรัพย์
๑๑/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๔

นายศิวกร สุขสบาย
๑๕/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๕

นางสาวชุติกาญจน์ สามัคคี
๒๕/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๖

เด็กชายปฎิภาน ฉลาด ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๗

เด็กชายนฤพนธ์ เซียงนอก
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๘

เด็กชายสุพศิน กุนอก ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๘๙

เด็กชายณัฐพนธ์ อินทร์นอก
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๐

เด็กชายพรพจน์ ขอบใจลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๑

เด็กชายวีรพัฒน์ สงนอก
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๒

เด็กหญิงศิริพร พิทักษ์นอก
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๓

เด็กหญิงนฤมล จรมังนอก

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงศิรัสวยา ปทุมสิริไพศาล
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงสิริธิดา วงษ์นิล
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๖

เด็กชายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๗

เด็กชายธีระวัฒน์ จำปาศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๘

เด็กชายนันทภพ รัตนวิชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๑๙๙

เด็กหญิงปานชนก หาญสงคราม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๐

เด็กหญิงขนิษฐา พันธ์จริยานุกูล
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๑

เด็กหญิงพัชรภร จงปลงกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๒

เด็กหญิงณัฐกร ทิศรักษ์
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๓

เด็กหญิงกุลพิธาน์ อาปะหุน
๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๔

เด็กหญิงนันทิยา ใกล้สุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๕

เด็กหญิงมาริสา พันธ์จริยานุกุล
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๖

นางสาวมยุรา นุชชนะ ๖/๙/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๗

เด็กหญิงพชรพร นกจันทึก
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๘

เด็กชายสกุลวัช มายนอก ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๐๙

เด็กชายอนุพงษ์ พลจันทร์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๐

เด็กหญิงอินธิพร พิมอุบล
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๑
เด็กชายดิษย์ญาณพัฒน์

อิมเพ็ง

่

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสนวน
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๓

เด็กหญิงอภิญญาดา รามหริง

่

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๔

เด็กหญิง .พัชราวดี ทองดีนอก
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โชคพิมาย ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๖

เด็กหญิงสุธิดา อรุณโชติ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๗

เด็กชายเจษฎา จอสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชอบการไร่
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๑๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ สาสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๐

เด็กหญิงสุริยา พิมพ์จัตุรัส
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีหนองแวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๒

เด็กชายศรชัย เลือนกระโทก

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๓

เด็กหญิงปรัชญา ภูล้นแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๔

เด็กหญิงสุวิสา บุญหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ อุปดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๖

เด็กชายพงศธร ทาเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

หาญนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๘

เด็กหญิงรพีพรรณ เสือสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๒๙

เด็กหญิงจิรนุช ยุทธยศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๐

เด็กหญิงแสงรุ้ง นาคราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๑

เด็กหญิงศรัณย์พร รุจิจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สมประสงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๓

เด็กหญิงวันวิสา มากสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๔

เด็กชายศุภกร ยอดกระโทก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๕

เด็กชายจีรวัฒน์ แคลงสันเทียะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๖

เด็กชายมหาสมุทร มาลากุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๗

เด็กชายเทพรัตน์ มีเปรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๘

เด็กหญิงภาณุมาศ คลองผุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๓๙

เด็กชายปณณธร นิมนวล

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๐

เด็กหญิงจันทกานต์ โฉมสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรจงหมืนไวย

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๒

เด็กชายธนากร ขวดพุดซา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ วัดสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๔

เด็กชายมงคลพัฒน์ ด้วงมูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๕

เด็กหญิงจิราพร สังสรรค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๖

เด็กหญิงพิยดา หะพลรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

ปาสาจะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๘

เด็กหญิงชนกานต์ นันทะพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๔๙

เด็กหญิงธัญมน ทุมมาตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๐

เด็กชายราเชน คุณธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๑

เด็กหญิงศรัณพร โคตวี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล เพ็ชรพูน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๓

เด็กชายเจษฎา อินทรมะณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๔

เด็กชายปตินนท์ นุชิต
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๕

เด็กชายศุภกร ศรีชัยแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๖

เด็กชายภูมินทร์ พลุกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๗

เด็กชายพันธกานต์ สมประสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๘

เด็กชายศิวกร พลนารักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๕๙

เด็กชายนิติพงษ์ หาญทะเล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๐

เด็กหญิงปาลิดา บุญประจง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๑

เด็กชายกิตตินันท์ กลิงทะเล

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๒

นางสาวศิริวิภา พินเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แต่งพลกรัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๔

เด็กชายธีรภัทร ทิวพลายงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๕

เด็กชายอำนาจ วรรณาวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๖

เด็กชายเลิศชัย จินตยาวุฒิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๗

เด็กหญิงพิมพร ทองไทย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พิกุลทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๖๙

เด็กหญิงญาดาวดี มีชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ณ   สูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๑

เด็กหญิงกรองแก้ว หวังกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๒

เด็กหญิงนุชิตา นุชิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา เจ็กนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๔

เด็กหญิงปานิดา คำทองพะเนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๕

นายภูธเนศ ชัยบุรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๖

นางสาววีสุดา ศรีถา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๗

เด็กชายสมบูรณ์โชค จรุงกัณฑ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๘

นายณัฐวุฒิ ช่างไม้
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๗๙

นางสาวบุปผา ชุดมะเริง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๐

นายจักร์พันธุ์ แซ่อึง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๑

นายโกวิท เอมเอียม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๒

นายศุภฤกษ์ ดีจอหอ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๓

นางสาวณัฐวรรณ รัตนวิเศษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๔

นางสาวนำภาพร แซ่เฮง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๕

ดอกเตอร์ประคอง ฉายทองคำ
๒๓/๐๒/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๖

นางสาวอัมรา ไชยสาป
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๗

นางสาวจตุริพร สมบัติภูธร
๑๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๘

นางสาวณัฐจิตรา ปยะศิริศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๘๙

นายณัฐพงษ์ บุญทีฆ์
๐๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๐

นางสาวประกายแก้ว ชวาบ
๒๔/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๑

นางสาวปวีณ์สุดา กิมหว่า
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๒

นางรัชนี พงษ์สุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๓

นายวัชรินทร์ มะลุมกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๔

นางสาวอภิชญา ราศรีรัตนะ
๑๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๕

เด็กชายเจตภานุ สมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๖

เด็กชายอัครพล อินทรปฐม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๗

เด็กชายธราเทพ พิมสอน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๘

เด็กชายธวัชชัย เทพนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๒๙๙

เด็กชายปุณณวัฒน์ วาทโยธา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ ใจหนักแน่น
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๑

เด็กชายจิรทีปต์ ใกล้โพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๒

เด็กชายอินทรี ท้าวเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ เนืองทรัพย์แสน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๔

เด็กชายณัฐฐพล วรรณปะโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๕

เด็กชายธนโชติ วิสูตรศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๖

เด็กชายธินวัฒน์ คิวขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๗

เด็กชายบุญญาสิทธิ

์

จุลบุญญาสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๘

เด็กหญิงกรวรรณ ถีสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๐๙

เด็กหญิงญาดา แก่นเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงวรรณิดา รักสถิตกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุวรรณพันธุ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๒

เด็กหญิงกุลชา ศรีสุวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๓

เด็กหญิงจิตติมา ปาณฑะผลิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๔

เด็กหญิงชนิดา โพธิศรี

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๕

เด็กหญิงณฐพร อินทรกำเเหง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สุรีอาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี ประจันนวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ทองม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๑๙

เด็กหญิงธนาพร จริงพิมาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงนุชวรา โพธ์ทองดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๑

เด็กหญิงปจฉิมา ทอนสูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงพรชิตา อาวรจิตร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไพเราะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ทอดอาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล ขอยวนกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๖

เด็กหญิงสุธินันท์ เพ็ชรคง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๗

เด็กหญิงชลภัทร มีมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๘

เด็กหญิงณยฎา เขาดิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๒๙

เด็กหญิงณัฐทักษพร สวยทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๐

เด็กหญิงบุษบาวรรณ ชูพรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๑

เด็กหญิงพัชราภา มักการุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๒

เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา ขอห้อมกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๔

เด็กหญิงชลิตา เกือคลัง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๕

เด็กหญิงณัชชา พูนน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๖

เด็กหญิงบุษยมาศ อาจสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๗

เด็กหญิงปารวี ศิริแสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๘

เด็กหญิงพรนัชชา อินทประสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๓๙

เด็กหญิงพาขวัญ คะยอมดอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๐

เด็กหญิงศิรประภา ชาติพิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๑

เด็กหญิงสมัชญา อินสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๒

เด็กหญิงกมลนัทธ์ พวงสำเภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๓

เด็กหญิงกัลยา พึงดวงประทีป

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๔

เด็กหญิงขวัญเงิน ชัยวาส
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูมิอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงธันยมัย ศรีพระนาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา ทรงกลิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๘

เด็กหญิงวันวิสา ลิมบุญธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๔๙

เด็กหญิงสิรภัทร มาทาจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๐

เด็กหญิงอรอนงค์ สุวรรณเศวตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงกมลพร เรือนปอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ วงษ์นายะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๓

เด็กหญิงปยธิดา เมล์พ่วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงเพ็ชรลดา วรสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา อุดทุม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๖

เด็กหญิงอุษา พรมชาลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๗

เด็กหญิงนันทิยา ปลอดภัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ รัตนวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๕๙

เด็กหญิงพิชญดา เหล็กคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๐

เด็กหญิงวรรณภา พุกพิกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ ฟูแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงศิรินทร์ธิชา ราวกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรมดอนชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๔

เด็กหญิงสุภนิดา ยอดนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๕

เด็กหญิงอนันตยา แสนโต
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๖

เด็กหญิงไอรดา กระแจะเจิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา ธนวิวัฒน์วงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๘

เด็กหญิงญัฐชยา เลิศฤทธฺ์ศิริกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๖๙

เด็กหญิงณิชชาอร ธาตุประกอบ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๐

เด็กหญิงนฤภร บุตรตะนัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ธรรมจันทึก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๒

เด็กหญิงนวพร ถนอมพุทรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๓

เด็กหญิงบงกชปณศร จินดามณี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ เฮงอรุณประสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา เทียวจันทึก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๖

เด็กหญิงพรนภา สุขจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๗

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีกุลวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ส่งเผือก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๗๙

เด็กหญิงมณฑิตา ทิพวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๐

เด็กหญิงศศิธร สวัสดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๑

เด็กหญิงศสิพร สมใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๒

เด็กหญิงสุวิกรณ์ จิตรภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๓

เด็กหญิงอริสรา สอนกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๔

เด็กหญิงอารียา กฤชรัตนศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๕

เด็กหญิงอารียา อิมจันทึก

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ โคษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๗

เด็กหญิงกัญฐิกา แจ้งไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงกิตติวรา บุญจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงกุสุมา ขุนเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๐

เด็กหญิงขวัญดาว คำชืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๑

เด็กหญิงจิตติมา แซ่ลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๒

เด็กหญิงฉัตรติยา แหวนจันทึก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๓

เด็กหญิงชนิกานต์ แดงประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๔

เด็กหญิงญานิศา แก่นเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๕

เด็กหญิงณิชาภา บุญลอย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๖

เด็กหญิงธัญชนก พอกกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เลิศฤทธิศิริกุล

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๘

เด็กหญิงนิชา เจือจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๓๙๙

เด็กหญิงเนตรนัดดา รักเพ็ชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๐

เด็กหญิงปรียาภัส งามฉวีพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๑

เด็กหญิงปณยตา นานอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๒

เด็กหญิงปาณิสรา เกตุทรัพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๔

เด็กหญิงแพรพัชรา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

ต้นสารี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๖

เด็กหญิงรัตนจิตต์ หาญคุณตุละ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๗

เด็กหญิงวรัญญา ศิริจันทร์เพ็ญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๘

เด็กหญิงศศิประภา บรรพชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๐๙

เด็กหญิงสพินญา สว่างเนตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงกุลิสรา อินทร์แพง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๑

เด็กหญิงแคทเธอรีน สุดวีระเศรษฐ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๒

เด็กหญิงชนิดา จันทะคาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงชัญญาภัค เจียระกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๔

เด็กหญิงชาลิสา สง่าประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ไตรบัญญัติกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงธนาภา คุ้มอิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๗

เด็กหญิงนวินดา กำจรเวทย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๘

เด็กหญิงนัณน์ปนาฬ จึงเจริญบุรธัช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๑๙

เด็กหญิงปรมาพร พงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๐

เด็กหญิงภัทรญา นามบุญลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๑

เด็กหญิงรติยา เทียนขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๒

เด็กหญิงกฤษณา คอยขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๓

เด็กหญิงญดา สายพานวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เรียวแรง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๕

เด็กหญิงณิชา สิทธิพรมมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เจริญผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์  
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา แก้วบุตรา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๒๙
เด็กหญิงปพรนวพรรษ

ดีนวลมะเนาว์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๐

เด็กหญิงนจมาน มิตรยอดวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ จีระพัชร์ภากุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ศักย์สิริภากร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๓

เด็กหญิงวีรดา วารชิอลังการ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๔

เด็กหญิงสิริทรัพย์ โตทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๕

เด็กหญิงสิริธร บ่อไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๖

เด็กหญิงอรอารีย์ ย่อมอารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงอารีย์ สิงหะรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๘

เด็กชายวรานนท์ ใจตรง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๓๙

เด็กชายทวิภพ นิลจันทึก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๐

เด็กชายวันชัย มาตรา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ ศาศวัตวาณิช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ สีชมชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๓

เด็กชายเริงฤทธิ

์

แก้วศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๔

เด็กชายวีรชาติ จันบัวลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยิงนอก

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๖

เด็กชายธนพัชรพล ชูทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๗

เด็กชายธีรภพ แสนธิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร นิกรภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๔๙

เด็กชายภูริภัทร คงสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

ปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๑

เด็กชายชยวัศ คล่องแคล่ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๒

เด็กชายณภัส ศรีมาตรภิรมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๓

เด็กชายทรงวุฒิ รุ่งเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๔

เด็กชายธันวา สายพานวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๕

เด็กชายศิวกร วัฒนสาครศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๖

เด็กหญิงธนัญญา อ่าวรุ่งเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๗

เด็กหญิงพีชญานนท์ ยิงสม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๘

เด็กหญิงไอร์ลดา กันติมานนท์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๕๙

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญรอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๐

เด็กหญิงณชพร ชาญช่างทหาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๑

เด็กหญิงนริศรา โสนน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๒

เด็กหญิงจีราวรรณ คำสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๓

เด็กหญิงทักษอร เขียวอ้อม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๔

เด็กหญิงพิชญา ฉัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล วังวร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๖

เด็กหญิงแพรวา เพ็งชะตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๗

เด็กหญิงภาสิณี หอมหวล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๘

เด็กหญิงอรปรียา เชือชา

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๖๙

เด็กหญิงกฤตธีรา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๐

เด็กหญิงปานเลขา รัตนะมาโต
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๑

เด็กหญิงยลลดา เวทย์จรัส
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๒

เด็กหญิงศิวณาวรรณ เตินขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๓

เด็กหญิงธัณย์สิตา
อนันต์เดชธนโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงยุนัสดา พิพิธกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงศุภมาศ กอสูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๖

เด็กหญิงกรกนก แมบจันทึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโคตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๘

เด็กหญิงชลิตา กิจสำราญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๗๙

เด็กหญิงชนัญชิดา อิมลาภ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๐

เด็กหญิงฐิติวัลค์ บุญมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๑

เด็กหญิงธารารัตน์ สุวรรณรังภิญโญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๒

เด็กหญิงปุณยนุช ศักดิเจริญเกียรติ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๓

เด็กชายธณัษจักร์
ชืนตระกูลโชคกุล

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๔

เด็กชายธนานนท์ กาญวิทยี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๕

เด็กชายปราปต์ ประพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๖

เด็กหญิงขวัญเรือน คำเสนาะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๗

เด็กหญิงจิราพร กลินจันทร์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงณัฐชนน กูลพิมาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๘๙

เด็กหญิงณัฐชา ชูเกียรติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ วิสาสะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๑

เด็กหญิงกีรติ วงค์สูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๒

เด็กหญิงชนาภา รอดทอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๓

เด็กหญิงทัศนาวลัย เพ็ชรจะบก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๔

เด็กหญิงณัชชา แว่นศิลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สาระนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรปฐม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ฉ่างสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๘

เด็กหญิงณัฐพร สบายวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๔๙๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สายประสาท
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิริผลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา ส่องศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๒

เด็กหญิงชนัญชิดา สุริเจย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๓

เด็กหญิงพิชญาภา โรจน์จินดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๔

เด็กหญิงกานต์ชนก เศรษฐบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๕

เด็กหญิงชฎาพร เริงเกียรติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ พลายละหาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๗

เด็กหญิงสโรชา แก้วพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๘

เด็กหญิงกิตติวรรณ
เอนกธนะสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๐๙ เด็กหญิงฉัตรอุบลวรรณ
ดวงแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๐

เด็กหญิงธัญสรณ์ คุ้มสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๑

เด็กชายพณัฐณัญ ชะโลมกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๒

นายลิปตภัลลพ นพพลกรัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๓

นายปญญา เผ่าผู้ดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๔

เด็กชายเอกราช สุริยวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ หนูนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๖

เด็กหญิงอารียา อำมาตย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงวารุณี ชินจันทึก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๘

นางสาวอรกานต์ จิตต์รัก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๑๙

นางสาวมัลลิกา สระทองหน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๐

นางสาวนุจรีพร มุ่งรวยกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๑

นางสาวโมทนา เพียรลี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๒

นางสาวบัณฑิตา สบายวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๓

นางสาวรติยา กองไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๔

เด็กหญิงปณาลี ท้าวเพรช
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๕

นายสรชัช กวกขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๖

เด็กชายภูริทัศน์ รืนกลาง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๗

นางสาวสุพรรษา นันทสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๘

นายพัศพนธ์ ธิติวรพันธ์ุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๒๙

นายสธน สืบจะบก
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๐

นางสาวพริมา หล่อดำรงเกียรติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๑

นางสาวอาทิตยา แสงเคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๒
นางสาวกาญจนารัตน์

วงษ์กลม
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๓

เด็กหญิงพิลดา กรรณิการ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๔

เด็กหญิงสิริกานดา วรดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๕

นางสาวกัญญาภัค บุญรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๖

เด็กชายทศพล วันใส
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๗

นางสาวกาณภา จรินทร์ญาธร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๘

นางสาวสุนันทา หมอยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๓๙

นางสาวอาทิตยา ปราบพินาจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๐

นายณัฐกิตติ

์

งามพลกรัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๑

นายธีรพงศ์ พุกสีแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๒

นายคณิน จันทร์ศรีรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๓

นายปกรณ์ แซ่อัง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๔

นางสาวกชกร ดาบพิมพ์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๕

นางสาวนภัสสร เศษนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๖

นางสาวเจนจิรา อยู่บุรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๗

นางสาววิรุวรรณ เมืองบุญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๘

นางสาวธิดารัตน์ องศิลป
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๔๙

นางสาววิมลสิริ เจริญสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๐

นางสาวกนกพร พายขยาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๑

นางสาวกชพรรณ อ่อนอากาศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๒

นางสาววิชิดา โคตรทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๓

นางสาวไอดา โมราบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๔

นางสาวจิตติมา พยัคมะเริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๕

นางสาวชุติกาญจน์ โรจน์คุรีเสถียร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๖

นางสาวเทียนพรรษา จอบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๗

นางสาวประวีณา มาตขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๘

นายเกริกภพ ลิขิตวัฒนชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๕๙

นางสาววิไลลักษณ์ นามกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๐

นายพัฒนพงศ์ แก้วเทียง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๑

นายสิทธิชัย เพ็ชรมณี
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๒

นางสาวกมลวรรณ ศรีมะละ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๓

นางสาวปวันรัตน์ มหิทธิกร
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๔

นายไชยวัฒน์ กองศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๕

นายปญจพล ระเวงจิตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๖

นายพันธกานต์ มีนันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๗

นายรัฐศักดิ

์

กมลวิริยะกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๘

นายรัตนพงษ์ เรืองเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๖๙

นายสุรกิจ สิงห์จันทึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๐

นายภัทรพงษ์ โมราบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๑

นายธนภูมิ พืชพันธ์ไพศาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๒

นายภูผา ใจบำรุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๓

นายราชันย์ ตันสูงเนิน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๔

นายศุภกร แน่นดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๕

นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๖

นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๗

นายภัทรกร แย้มสาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๘

นางสาวนริศรา เลนสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๗๙

นางสาวสุกัญญา เพ็งคล้าย
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๐

นางสาวอภิญญา คำเขียว
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๑

นางสาวปยาภัทร์ บุษบา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๒

นางสาวกิติรัตน์ คูหะรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๓

นางสาวรมย์ธีรา จันทร์พินิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๔

นางสาววีรยา ชินสร้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๕

นางสาวศรันญาพร เตสระแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๖

นางสาวกรรณิการ์ แสนวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๗

นางสาวนิศารัศมิ

์

เกลือนกลางดอน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๘

นางสาวนรินทร์ วงศ์อนันต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๘๙

นางสาวนลินี เขมรัตน์ตระกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๐

นางสาววิศรุตา โตคีรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๑

นางสาวกมลทิพย์ พัฒนพงศ์จรัส
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๒

นายภาสกร พรมชน
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๓

นางสาวเบญญาภัทร คำอุดม
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๔

นายอานนท์ บุญสาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๕

นางสาวอชรายุ หวังภูกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๖

นางสาวอิสญาพร ฝากพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๗
นางสาวพิมพ์ประภัทร

ศรีสารคาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๘

นางสาวกฤติยานี ชืนชมกลิน

่ ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๕๙๙

นางสาวอารยา แอกสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๐

นางสาวนันทิชา นิลชำนาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๑

นางสาวสุตราภัทร นามมะปรางค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๒

นางสาวสุมาริน อินคุ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๓

นางสาวทิพย์วิมล หริรักษ์การะเวก
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๔

นางสาวธีรารัตน์ ผิวเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๕

นางสาวสุธาสินี สุขล้วน
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๖

นางสาวอาภัสรา กาญจนธวัช
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๗

นางสาวสุวนันท์ สิงหล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๘

นายปฏิภาณ พุ่มพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๐๙

นางสาวศิริวรรณ คงประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๐

เด็กชายธันยบูรณ์ พรมรินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๑

เด็กชายชายชาตรี แก้วสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๒

เด็กชายศิริเทพ ฟกเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๓

เด็กชายสรวุฒิ แพงสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๔

เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วเนตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๕

เด็กชายประเสริฐ ภู่บุบผา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๖

เด็กหญิงนุชวรา แบขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๗

เด็กหญิงวีรอร พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๘

เด็กหญิงณัชชา พันธ์สำโรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๑๙

เด็กชายณภัทร เกิดเรณู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๐

เด็กหญิงเบญจมาศ ศึกษาการ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๑

เด็กหญิงเบญญา ลวดบาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๒

เด็กหญิงกนกชล ทำเสมอดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๓

เด็กหญิงชมภูนุช อุ่นเหมือน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๔

เด็กชายอภิลักณ์ กัดสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๕

เด็กชายภิชานุวัฒน์ กลันกลิน

่ ่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๖

เด็กชายภีรภัทร ถาวรโสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๗

เด็กหญิงพรรณวดี ดีพร้อมพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๘

เด็กชายมงคลอนันต์ บุญมานุช
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๒๙

เด็กชายพิศิษฐ์ เยืองเสือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๐

เด็กหญิงกษิรา ปนเทียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๑

เด็กชายทรัพย์สิน แกดอน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๒

เด็กชายวทัญู แก่นเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญด้วยลาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๔

เด็กชายพิทักษ์ ล่องลม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๕

เด็กหญิงพรพิมล ห่อดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๖

เด็กชายจตุพร เพชรจะโปะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๗

เด็กชายพิชัยยุทธ ยศกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เขจรฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา ร่มรืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงปนัดดา ไชยสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๑

เด็กหญิงเพชรมณี เพชรหิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๒

เด็กหญิงวนิดา อ้อกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๓

เด็กหญิงวริษา ปลืมจิตร

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ เตชะมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ รุนเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๖

เด็กหญิงสุกันยา อนุสนธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๗

เด็กหญิงอารยา วุธายุทธ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๘

เด็กหญิงไอลดา จำพิมาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๔๙

เด็กชายณัฐพร สอนสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๐

เด็กหญิงเกษรินทร์ เปนพิมาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ตังกระโทก

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๒

เด็กหญิงณิธิดา ฉิพิมาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๓

เด็กหญิงนัจกร โรมไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๔

เด็กหญิงปภัสสร เรืองเวหา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๕

เด็กหญิงนันณภัทร ส้มสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๖

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ดวงจำปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๗

เด็กหญิงรัตติกาล เวฬุวนารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๘

เด็กหญิงเมวิกา พันธิจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๕๙

เด็กหญิงนลัทพร อุดตะมะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๐

เด็กหญิงโยษิตา ช่างเก็บ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๑

เด็กหญิงวารี แฝดกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๒

นางสาวนิสาชล ทิพเนตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๓

นางสาววิชุดา เทือกพุทรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๔

นางสาวธัญญาภรณ์ โตสนัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๕

นางสาววิชญาดา พรไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๖

นางสาววิยะดา บัวงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๗

นางสาวศิรประภา ชืนบาน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๘

นายปรเมศวร์ สนิทชอบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๖๙

นายศุภพล เรืองชิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๐

นางสาววิภาภรณ์ เก่งนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๑

นางสาวศิริญญา เชิดสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๒

นายจรัญ จิระออน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๓

นางสาววนิดา ชูชีพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๔

นายอัมรินทร์ อินบำรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๕

นางสาวรัชนีพร ขุนแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๖

นายวรินทร ทะเรรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๗

นายสุรวิทย์ คิดเข่ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๘

นางสาววนิดา เทือกพุทรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๗๙

นายสุรเชษฐ์ กอมขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๐

นางสาวนิลาวรรณ อินทร์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๑

นางสาวอภิชญา ใจเทียง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๒

นางสาวนันทิดา สีดาชมพู
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๓

นางสาวอรอุมา แช่มพุดซา
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๔

นายอนุลักษณ์ หมายส่องกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๕

นางสาวกมลพรรณ ศรียางนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๖

นางสาวอรอุมา ศรีฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๗

นางสาวเสาวลักษณ์ สังกะธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๘

นางสาวจิตรา หลุ่งเปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๘๙

นายณัฐพล ตอบกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๐

นางสาวชนัญชิดา คงควร
๑๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๑

นางปยะมาศ มงคลศรี
๒๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๒

นางสาวรัชนี ชุ่มกิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๓

นางสิริภัทร สุขกำเนิด
๒๓/๔/๒๕๑๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๔

นางอัญชลี บุญวิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๕

นางเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์
๒๓/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๖

นางเรณู เคล้ากระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๗

เด็กชายอธิชาติ ทองย้อม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๘

เด็กชายกษิดิศ ปานสาลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๖๙๙

เด็กหญิงสุรางคณา ดวงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๖ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๐

เด็กหญิงจงใจ จันทวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๑

เด็กหญิงนพวรรณ น้อยหมืนไวย

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๒

เด็กหญิงปริชญา ชมโนนลาว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๓

เด็กหญิงมัลลิกา มงคลจักรวาฬ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๔

เด็กหญิงอรัญญา ประเสริฐกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๕

เด็กหญิงนลินี ภมรพล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๖

เด็กหญิงจริยา เหมนิธิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๗

เด็กหญิงณัฐติยา ระยะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงณัทพร ม้วนจะบก
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นันทะเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๐

เด็กหญิงรุ้งฟา ปญญาปรุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๑

เด็กหญิงศิริภัค แซ่เต็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๒

เด็กหญิงปาริชาต แซ่กระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกยสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๔

เด็กหญิงอรัญญา พรหมสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๕

เด็กชายพัชรพล สุขเทศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๖

เด็กหญิงวรัญญา ฉวยกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เทียนไทย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แช่มพุดซา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๑๙

เด็กหญิงวนัชพร อาจแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๐

เด็กหญิงเจนระวี ทวีพุดซา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๑

เด็กหญิงชญาดา โพธิสูงเนิน

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ โชคมงคล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา เดียงกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๔

เด็กหญิงณัฐชา เกียวสันเทียะ

้ ๊

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๕

นายปณิธิ วงษ์เมตตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๖

นายวินฐดา เวิงจะบก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๗

นางสาวจุฑามาศ ดีสุ่ย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๘

นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๒๙

นางสาวบัวชมพู ชาติวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๐

นางสาวปริยาภัทร ลมสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๑

นางสาวปาริชาติ ครวนขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๒

นางสาวรวิสรา วงศ์ชาญศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๓

นางสาวสมฤดี ปราบภัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๔

นางสาวอารีรัตน์ หลวงตังใจ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๕

นายธนายุทธ มะสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๖

นายอำนาจ อะโครัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๗

นางสาวนัฐตกานต์ ปกใต้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๘

นางสาวนุชธิตา ทีสุกะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๓๙

นางสาวปยะนุช กลมขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๐

นางสาวพรสวรรค์ เทาโคกกรวด
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๑

นายธนกร จินดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๒

นายพสุ นันท์ขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๓

นางสาวบัณฑิตา มาพิทักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๔

นางสาวศิริพร เลพันดุง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๕

นางสาวสุจิตรา โพธิสม

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๖

นายณัฐดนัย คำอินทรา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๗

นายธนทัต ทีงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๘

นางสาวชาลิสา รวมสันเทียะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๔๙

นางสาวนำฝน รัตนโกสุมภ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๐

นางสาวสายรุ้ง สารเปน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๑

นางสาวอภิญญา วรรณสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๒

นางสาวอัญมณี พ่วงพลับ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๓

นางสาวปยะนุช สุขนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๔

นางสาวพีรดา รัตนพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๕

นางสาวภัทรวลัย จอกจอหอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๖

นางสาวอรอุษา นิมใหม่

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๗

นายจีระเมธ เวียนสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๘

นางสาวสุภาวรรณ ประสิทธิพันธ์ุ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๕๙

นายพงศธร ชุมไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๐

นายศิวัช กิงแก้ว

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๑

นายณัฐพล ภมรพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๒

นายสันติ เลิศอักษร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๓

นางสาวศศินา กันหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๔

นางสาวรักษิตา วงศ์ประเทศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๕

นายมินทร์ธาดา หอยสังข์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๖

นายวรเศรษฐ จันทพงศ์ภัสกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๗

นางสาวพชยกมล เขษมสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๘

นางสาวสิริกร เหรียญประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๖๙

นางสาวสุพิชญา สุราฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๐

นางสาวอรณี ศรีวะกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๑

นายสุรสิทธิ

์

สินปรุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๒

นายดนัย การงาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๓

นางสาวณัฐยา รวมใหม่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๔

นางสาวณัฐิยา แสนสมบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๕

นางสาวนริศรา สิงห์พุฒิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๖

นางสาวบุษบา สงวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๗

นางสาววราภรณ์ หมันกิจ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๘

นางสาวสุจิตรา สนทองหลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๗๙

นางสาวนรินทร์ญา เฉลยโฉม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๐

นางสาวปวีณา รัตนารักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๑

นางสาวพิลาสลักษณ์ เล็กสมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๒

นางสาวรัตติกาล เมฆัษเฐียร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๓

นางสาวสุธาทิพย์ สามพลกรัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๔

นายวรากร ด้วงอ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๕

นางสาวรัตนภรณ์ ชูหมืนไวย

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๖

นายชัยหัสวรรษ เตตระกูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๗

นายนิติพล ดูสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๘

นายพิตตินันท์ เชียงไขแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๘๙

นายอธิคม ขมพลกรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๐

นายสุระชัย อ.สาพานิช
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๑

นางสาวชนะดา บุญบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๒

นางสาวพัทชาลินี มีอำนาจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๓

นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๔

นางสาวสิริกานต์ พันธ์ผักแว่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๕

นางสาวสิริกุล พันธ์ผักแว่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๖

นางสาวสุกัญญา ชินทะนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๗

นายพัฒนพงษ์ สงวนจะบก
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๘

นางสาวชลธิชา รามสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๗๙๙

นางสาวณัฐชา ดำริวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๐

นางสาวศิริลักษณ์ ใจสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๑

นายสรยุทธิ

์

เนียมพลกรัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๒

นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๓

นางสาวชนิกาญจน์ ปราบจะบก
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๔

นางสาวชุติมา กีระนันทน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๕

นางสาวนฤภร จันทรกาล
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๖

นางสาวนิภาพร ช่วยงาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๗

นางสาวปาลิดา หินโคกสูง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๘

นางสาวปติกานต์ สือสูงเนิน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๐๙

นางสาวเมธารัตน์ มณีโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๐

นางสาวสุวรรณภา วารีเจริญชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๑

นายจักรพันธ์ สุวรรณปกษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๒

นายธีระศักดิ

์

รักไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๓

นายวีรศักดิ

์

เศษปรุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๔

นายสิริวัฒน์ ศรีวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๕

นางสาวเจนจิรา หงษ์ขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๖

นางสาวปยวรรณ งามขำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๗

นางสาวพัชรพรรณ เรือนใหม่
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๘

นางสาวรตินันท์ น้อยสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๑๙

นางสาววราพร ปลังกลาง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๐

นางสาวศิริวาภรณ์ ดาผง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๑

นางสาวสมฤดี จุลเวช
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๒

นายศิวกร ขมพุดซา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๓

นางสาวณัฐธิดา ปราณีตพลกรัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๔

นางสาวทอฝน แซ่กัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๕

นางสาวยุพาพร สินปรุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๖

นางสาวสุภาวรรณ ยิมมี

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๗

นายธีรภัทร เผือกผ่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๘

นายภุมริน บุญพูน
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๒๙

นายสิริวัฒน์ ฤทธิทาบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๐

นายอมรเทพ พรภู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๑

นางสาวกัญจนพร บูรณปยะสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๒

นางสาวขนิฐา จิตค้างพลู
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๓

นางสาวภาวินี ยึดพวก
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๔

นางสาวขนิษฐา ทองระเริง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๕

นางสาวชุติมา เชือมกลาง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๖

นางสาวโสธิตา โยโส
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๗

นายจักรวรรณ นาคประกอบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๘

นายสหวัตร ปราณีตพลกรัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๓๙

นางสาวบุปผา ชาวโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๐

นายศุภกร เจิมกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๑

นายเฉลิมเกียรติ ปญญาวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๒

นางสาววสุวิน เผียนสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๓

นางสาวปยะธิดา บุญกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๔

นายกิติพงศ์
เพ็งวิสาภาพพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๕

นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก
๑๑/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๖

นายวิภูษิต จูงกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๗

เด็กชายเจษฎาพัฒน์ ตุ่นหมืนไว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๘

เด็กชายศุภชัย จำปกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๔๙

เด็กชายปญญา ภูด่านวัว
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๐

เด็กชายจิรภัทร ชันกลาง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๑

เด็กชายอิสระ วอนทองหลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แดนงูเหลือม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๓

เด็กหญิงนภัสกร คงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๔

เด็กหญิงบงกช คูณกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา จงกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๖

เด็กหญิงชุติมา สำกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๗

เด็กหญิงอรปรียา ประสานสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๘

เด็กหญิงแหวนทอง
มหพัฒน์สุขเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๕๙

เด็กหญิงพรทิพา บุญไทยกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีชมพู
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๑

เด็กหญิงพรทิพา สำกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๒

เด็กหญิงไอลดา อินกัณหา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๓

เด็กหญิงพิราวรรณ สิงไทยสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ วะดีศิริภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ก้อนพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๖

เด็กหญิงจิรวรรณ ก้อนพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๗

เด็กหญิงนิชาภา แสวงแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๘

เด็กชายจีรวัฒน์ เทากระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๖๙

เด็กชายพงศภัค โนกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๐

เด็กชายธาวิน แสนสุข
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ยิมแย้ม

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๒

เด็กชายฐิตินันท์ เทาเกาะ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๓

เด็กชายศิขริน ล้อมกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๔

เด็กชายวีรภัทร รักพวกกลาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๕

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณโค
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๖

เด็กหญิงมัณฑนา ถวัลย์วีระวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๗

เด็กหญิงสิริญยา ใช้ช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๘

เด็กหญิงมัณฑนา รังกลาง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๗๙

เด็กหญิงอินทิราลัย จันทรา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๐

เด็กหญิงดารณี งามวิลัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๑

เด็กหญิงนันธิดา สีสัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๒

เด็กชายปญญพนต์ บุญรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๓

เด็กชายชุติเทพ ลอยพิมาย
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๔

เด็กหญิงนฤมล วงษ์ชมพู ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปดกอง
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๖

เด็กชายตะวัน เผยกลาง
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๗

เด็กหญิงศรัญญา แรมกิง

่

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองโนนไทย
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา ชะรากลาง
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๐

เด็กชายภานุวิชญ์ คำนาค ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ระไหวกลาง
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๒

เด็กหญิงณัฐชา ฤกษ์กลาง
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๓

เด็กชายรัชพล สันกลาง
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๔

เด็กชายปรัชญา คล่องใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๕

เด็กหญิงศิรินภา ยุงกลาง
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ แตงหนู
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๗

เด็กหญิงอุมาพร แก้วมณี
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๘

เด็กหญิงดาวนภา เจียนโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๘๙๙

เด็กหญิงประภัสสร ขันแข็ง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๐

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ใจงูเหลือม
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๑

เด็กชายเจษฎา สุดจันทึก ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๒

เด็กหญิงพินิจนันท์ จอมงูเหลือม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๓

เด็กชายกฤตวยา เชียงหนู
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๔

เด็กหญิงภริดา ไชยเดช
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๕

เด็กหญิงณัฐชา ทัดศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๖

เด็กหญิงรวิพร กดมงคล ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโตนด โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๗

เด็กชายณฐกร ชายกลาง ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๘

เด็กชายธนากร รัตนสิงห์
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๐๙

เด็กชายชลแดน วังกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๐

เด็กชายธนกร จงพึงกลาง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๑

เด็กชายสมโภชน์ รักกลาง
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๒

เด็กชายอติกันต์ คิดสงวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๓

เด็กชายกรองแก้ว เก่งกลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๔

เด็กหญิงธนัญชนก มูลทองหลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๕

เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์ แก้วอุ่น
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๖

เด็กชายวราเมธ วิเชียร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๗

เด็กหญิงอรพรรณ กระทุ่มกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พูนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไผ่กลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๐

เด็กชายสุรพงษ์ ศรีทองหลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๑

เด็กหญิงชนิกานต์ เก่งกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๒

เด็กชายนันทวุฒิ ยามกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๓

เด็กชายกลวัชร พาดทองหลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๔

เด็กชายธีระพัฒน์ จันทร์ทองหลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๕

เด็กชายสหรัถ ดีทะเล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๖

เด็กหญิงจีระนันท์ ซุยกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๗

เด็กหญิงพรญาณี สมดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๘

เด็กหญิงภาสินี เก่งกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๒๙

เด็กหญิงสิริยากร เหง่าทองหลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๐

เด็กชายพิสิษฐ์ เทียงกลาง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๑

เด็กชายมงคล วิษาพรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๒

เด็กชายวราวุฒิ โฮ๊ะดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดปารัง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๓

เด็กหญิงพัชราพร เม่ากลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๔

เด็กหญิงกาญจนา กลีบงูเหลือม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๕

เด็กหญิงธนัชชา ผลกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๖

เด็กชายอานนท์ พวงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๗

เด็กชายวีรพงศ์ ศรีภา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

โคกเปราะหอม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๘

เด็กหญิงรินรดา เวชพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาถัวแปบ

่

ดอนม่วง  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๓๙

เด็กหญิงสุทัตตา คราวกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขอแรงกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๑

เด็กหญิงศิรินญา ขีเหล็กศรี

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา สำอาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๓

เด็กหญิงพรรัตน์ เคียงกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา สินปรุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๕

เด็กหญิงมุธิตา หงษ์กลัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๖

เด็กหญิงปวีณา ขวาทิพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๗

เด็กหญิงจันทมณี อบอุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๘

เด็กหญิงพัชรา โชว์สูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๔๙

เด็กหญิงชาลิสา นรดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๐

เด็กหญิงอัญญาณี มณีกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๑

เด็กหญิงอารียา จักเฮียม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๒

เด็กหญิงเขมจิรา วานสิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๓

เด็กหญิงปณิดา ออมกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๔

เด็กหญิงวิภาวี มุ่งกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๕

เด็กหญิงอัญชลี แก้วสีขาว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๖

เด็กหญิงกรรณิกา มุ่งปนกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๗

เด็กหญิงกานต์รวี มุ่งปนกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๘

เด็กหญิงวิศรุตา สร้างการนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนผวา สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๕๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บำรุงนอก
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๐

เด็กชายภาษิตศิลป ธรรมคุณ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๑

เด็กหญิงกรรณิกา จิตชม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๒

เด็กหญิงเขมจิรา กระแสเทศน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เสือวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. หญ้าคา  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา ทองกระทุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. หญ้าคา  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๕

เด็กหญิงรัตฎวัล กลางจันทรา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. หญ้าคา  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๖

เด็กชายปยะชาติ อินบัวทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๗

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

ฤทธิกระจาย

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๘

เด็กชายภูผา หวังกำกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๖๙

เด็กชายฐาปกรณ์ ทาจ้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๐

เด็กชายรัชตะ พิรุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๑

เด็กชายเจษฎากร สุขกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๒

เด็กชายสราวุฒิ พรมทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๓

เด็กชายศิริมงคล แฝดสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๔

เด็กชายรังสิมันตุ์ เขียนพุดซา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๕

เด็กชายจักรภัทร ครุฑอุดทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๖

เด็กชายจักริน โกฏิค้างพลู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๗

เด็กชายวสุพล เรืองเดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๘

เด็กชายเอกราช ปทมานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๗๙

เด็กหญิงสโรชา มุ่งฝอยกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วตะพาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๑

เด็กหญิงจันทร์ทิมา จงกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๒

เด็กหญิงกิตตินันท์ การรักเรียน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๓

เด็กหญิงนาตาลี หวังล้อมกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัฐธรรมมุนี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๕

เด็กหญิงนำฝน รัตนกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๖

เด็กชายสหรัฐ พลเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๗

เด็กชายธนากร บอกขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ
หมายครอบกลาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๘๙

เด็กหญิงสุณัฐดา มุ่งคีมกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๐

เด็กหญิงพีรดา บรรจุงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่ฮ้อ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ นาราศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทรัพย์โคกสูง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๔

เด็กชายปฏิภาณ งามบ้านผือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๕

เด็กชายสรศักดิ

์

มณีพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จูหมืนไว

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๗

เด็กชายสุธิภัทร สุทธิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๘

เด็กชายพิทัก เกิดแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๗๙๙๙

เด็กชายวีรภัทร พรมอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๐

เด็กชายวสุ มุ่งคลองกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๑

นางสาวอนัน เรียงจอหอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๒

นางกฤตยา วุฒิพงศ์ปรีชา
๑๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๓

เด็กหญิงณัฐจรีย์ ขอเหนียวกลาง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๔

เด็กหญิงอินทิพร ภาราดรเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ รุ่งคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สลับทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ลิมกลาง

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๘

เด็กหญิงวาสนา บัวแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๐๙

เด็กชายสทรัส เกียวสันเทียะ

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๐

เด็กหญิงขวัญตา นอกตาจัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๑

เด็กชายคเชนทร์ ญาติกิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๒

เด็กชายฐิติกร กรีจังหรีด
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๓

เด็กชายธนรักษ์ ทีฆะนาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๔

เด็กชายวินัย เงินครบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๕

เด็กชายสุริยะ สุวรรณศรี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๖

เด็กหญิงผกามาศ นาสอ้าน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๗

เด็กหญิงเรณุกา สนกิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๘

เด็กหญิงรัตติกาล ชาญเกษม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๑๙

เด็กหญิงพู่กันเงิน
ประมัดสระสร้อย

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๐

เด็กหญิงปลิตา เงินครบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๑

เด็กหญิงพฤดี ตราเกษม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๒

เด็กหญิงสิรินารถ กลมเกลียง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ ย้อยสำโรง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ เสียสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ใจจังหรีด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๖

เด็กชายดนัย แอบสำโรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดอกบัวเผือน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๘

เด็กชายอนุชา กลันเกษม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ โฉมจังหรีด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๐

เด็กชายนวพล ชมกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๑

เด็กหญิงจิรวดี เสียสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แขมเกษม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ดีละเอียด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๔

เด็กหญิงพุธิตา ชาญเกษม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๕

เด็กหญิงกาญจนา ยิงนอก

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๖

เด็กหญิงณิชกานย์ สนนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๗

เด็กหญิงณิชนันท์ สนนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๘

เด็กหญิงพร สินจังหรีด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๓๙

เด็กชายจักรพงศ์ เตชทัต
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๐

เด็กชายสิทธิรักษ์ คิดสำโรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๑

เด็กชายณัฐพล สุนทรครบุรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๒

เด็กชายเอกพล อิมสำโรง

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๓

เด็กชายวีรพัฒน์ เปาครบุรี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๔

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

วาจาสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๕

เด็กหญิงวิรัญชนา ศรีขัดเค้า
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๖

เด็กชายศราวุฒิ แหน่งพรมราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๗

เด็กชายสุภกิณห์ คำเสียง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๘

เด็กชายธนพล จรจังหรีด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๔๙

เด็กหญิงชนากานต์ งามวิลาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๐

เด็กหญิงนวนันท์ ระวังสำโรง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๑

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ เอิบสำโรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๒

เด็กหญิงธนพรรณพร สามสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๓

เด็กหญิงวีรภัทรา ครเกษม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ตรงกิงตอน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๕

เด็กชายพงษ์เพชร ตันสำโรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๖

เด็กชายพชร ทุ่งกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๗

เด็กชายพิรชัช ระวังสำโรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๘

เด็กชายธนะชัย เทียมสำโรง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๕๙

เด็กชายพงศ์ศิริ แขมเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๐

เด็กชายสิทธิโชค ชมสำโรง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ชัยบุญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา ศิลาเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ท่อนสำโรง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๔

เด็กหญิงญาณิสา กาลศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางเหริญ วัดนางเหริญ  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๕

เด็กชายคมสัน ดาใจคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๖

เด็กหญิงสุนันทา พลทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๗

เด็กชายมนตรี เทียมเมฆ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๘

เด็กชายวรากร ศรีกระสัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๖๙

เด็กชายอภินัฏฐ์ พรมภักดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๐

เด็กชายอฐิติกร วิสิทธิมูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๑

เด็กชายไกรศรี วันศุกร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พุทโมกข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๓

เด็กหญิงสุชาดา จำปาศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๔

เด็กชายเจษฎา วันทมาตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๕

เด็กชายสุรเดช นาคตาขุน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๖

เด็กชายธนกร การกระสัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๗

เด็กชายอชิรวัฒน์ แก้วดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๘

เด็กชายธีรเดช นามวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๗๙

เด็กชายนิพลขุ์ ใจมนต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๐

เด็กหญิงสายธาร การกระสัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ พาสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๒

เด็กหญิงอุมากร ทันชม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๓

เด็กหญิงจิรยา มะโนรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๔

เด็กหญิงผกาแก้ว ปตตังทานัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๕

เด็กหญิงกนกอร ไขแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๖

เด็กชายเทพทัต สงค์พรมราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๗

เด็กชายทักษิณ เท้าไม้สน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ว่ามา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๘๙

เด็กชายณัฐภัทร อังคะลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เยยรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๑

เด็กหญิงฐานิต ขจัดภัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๒

เด็กหญิงพรชนก นาบำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๓

เด็กหญิงนภาพร คงเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ คุ้มกลัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๕

เด็กหญิงพรสุดา ถาวรสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๖

เด็กหญิงจิดาภา เปรมปรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ พระเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๘

เด็กหญิงปาณิดา อสิพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๐๙๙

เด็กหญิงวรรณิดา หนูตะกัวนอก

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๐

เด็กหญิงสุพรรษา นิพรรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๑

เด็กชายธนากร พรมเทพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๒

เด็กหญิงศิรินภา แขนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๓

เด็กหญิงสุจิรา พันธุลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๕

เด็กหญิงบัณรสี เกิดจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๖

เด็กชายบัณฑิต พลทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๗

เด็กชายเมธา พร้อมพูน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๘

เด็กหญิงจิราวรรณ อินทรแปลง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๐๙

เด็กหญิงอภิษฏา เจริญศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๐

เด็กหญิงปานิตา เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๑

เด็กหญิงสุธีรา วันดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศักดานุศาสน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๓

เด็กหญิงปยะฉัตร เกรินสระน้อย

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๔

เด็กชายธีรเดช เจริญรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๕

เด็กชายวีรกร วันดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน ใจอิมศิล

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๗

เด็กหญิงมีนา แทนดวง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๘

เด็กหญิงพัชรพร ศิริวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๑๙

เด็กหญิงวีรดา กล้ามสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๘ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ เพียซ้าย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๑

เด็กชายนวพล ศรีงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๒

เด็กชายกวินภัค ศิริสระน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๓

เด็กชายนิธิกร เพ็งพิภาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๔

เด็กชายสิทธาวุฒิ หาเพ็ชร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๕

เด็กหญิงพิยดา โคมขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๖

เด็กชายพงศ์พณิช พรโคกสูง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๗

เด็กชายณัฐดนัย โคตรสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๘

เด็กหญิงกมลวรรณ นวลพุดซา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๒๙

เด็กหญิงภิญญาภรณ์ สายทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๐

เด็กชายวันชัย พจน์กระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๑

เด็กชายจตุพงศ์ คงกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๒

เด็กหญิงพัชราภา หัสสารีมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๓

เด็กชายเอกพล กระแจะเจิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๔

เด็กหญิงปณิตา เขียวเนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๕

เด็กชายทัตพล เสมถิติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๖

เด็กหญิงมาลินี สายสุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๗

เด็กหญิงอโนชาดา ยาสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๘

เด็กชายพงศธร ยืนยัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ สุขรักขิณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๐

เด็กชายทัศทิว ทีทับรัง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๑

เด็กชายเจษฏา นันทะผา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๒

เด็กชายวุฒิชัย พุทไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๓

เด็กชายสิทธิโชค ช่างปลูก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๔

เด็กชายวีรภัทร ไชยศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๕

เด็กชายบัณฑิต คุ้มกระโทก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปริมาตรา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๘

เด็กชายณภัทร พันธุ์ไม้
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๔๙

เด็กชายสุเมธ แซมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๐

เด็กหญิงจันทรา เผินสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๑

เด็กหญิงไพริน พงค์สุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๒

เด็กหญิงชนิภา สหุนันท์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๓

เด็กหญิงพิมวดี สร้อยทอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ชุ่มกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๕

เด็กชายปญญา หวังหมู่กลาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๖

เด็กชายอัครชัย วระวิสัน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๗

เด็กหญิงนันทพร ธงศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๘

เด็กชายณัชพล ฤกษ์ตระกูล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๕๙

เด็กหญิงนันทนี คลอมเหลา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๐

เด็กชายราชันย์ เยียมสันเทียะ

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๑

เด็กชายบุญคุ้ม ไชยชะนะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๒

เด็กหญิงจิตรฤดี ขุนเทียม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๓

เด็กหญิงมีนา เอกจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๔

เด็กชายกฤษณ์ สันดอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๕

เด็กหญิงอภิสรา จงปลูกกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๖

เด็กหญิงสุวิมล เวลากลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๘

เด็กชายอภินันท์ เดชะอัศวรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๖๙

เด็กหญิงพรนภา สุขสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๐

เด็กชายธันวา รู้แผน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๑

เด็กชายอานนท์ บำเรอกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๒

เด็กชายภาณุพงค์ บ่อเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๓

เด็กชายนิติภูมิ พันไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๔

เด็กหญิงกสิณา ร่วมกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๕

เด็กชายนนทชัย มะสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๖

เด็กหญิงสุภาพร แก่นจันทึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๗

เด็กชายนิธิกร ปลืมกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๘

เด็กชายอนันต์ บวชสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ เดชใหม่
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๐

เด็กหญิงสุกัลยา เอกจันทึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ สวัสดิแสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สะสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๕

เด็กหญิงนุสรา พลับสระน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๖

เด็กชายศราวุฒ รัตนัญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ขุนชำนาญแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๘

เด็กหญิงกนิษฐา ปองภัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๘๙

เด็กหญิงธัญมน อาจสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๐ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๐

เด็กชายธราเทพ ปยะบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ ประพิณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๒

เด็กชายสันติสุข ตันประภัศสร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา แย้มทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๔

เด็กหญิงจันทร์สุดา เผินสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๕

เด็กหญิงกิตติญา ทารินทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๖

เด็กหญิงทิตยาภา กล่อมจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๗

นายทวีชัย ฉิมนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๘

นายสุทธินัย พันธานี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๑๙๙

นายเอกสิทธิ

์

วงศ์ทวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๐

นายดิเรกฤทธิ

์

สีเพ็ชร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๑

นายศศิวัฒน์ รัตน์พลเสนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๒

นายอรรถวิทย์ มาสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๓

นายพงษ์ศักดิ

์

โต๊ะมาก
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๔

นายธนภัทร ข้อตะขบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๕

นายพัทธดนย์ นิมเนียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๖

นายสมพงษ์ โยนรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๗

นางสาวกรนิภา แสงวิหค
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๘

นางสาวศิรินภา พรมทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๐๙

นายภาณุวัฒน์ ภูมิโคกรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๐

นางสาวจารุภา ประกอบสัตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๑

นางสาวสุพัฒตรา ถุงออด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๒

นางสาวชุตินันท์ สังวาลรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

หลิมเล็ก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๔

นางสาววันนิภา แสนโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๕

นางสาวชลิดา ดีจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๖

นางสาวสายธาร บุญช่วย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๗

นางสาวดวงขวัญ ฉิมกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๘

นายศราวุธ นาดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๑๙

นางสาวกัญญารัตน์ เศรษฐวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๐

นางสาวเกือกูล

้

ปานสาลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๑

นางสาววิชุดา กุลแจ้ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๒

นางสาวนฤมล ภิญโญผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๓

นายวีรยุทธ์ กันยายน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๔

นายสหัสวรรษ องอาจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๕

นายจตุรงณ์ วังพิมูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๖

นายธีระพล ปรางทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๗

นายสุรเชษฐ มุกดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๘

นายฤทธิสิทธิ

์

สุดสาคร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๒๙

นายวรุต เหง่าไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๐

นายธนพล พิมพ์กลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๑

นายเมือง ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๒

นายณัฐพงษ์ สีหาบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๓

นายศักรินทร์ กาสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๔

นางสาวแก้วกนก นาถมทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๕

นางสาวสุพัตรา แก้วมะราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๖

นายวัชรินทร์ วงษ์ท้าว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๗

นายณัฐวุฒิ บุตรไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๘

นายจิรพงศ์ เจริญยิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๓๙

นายขัตติยะ สังข์กรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๐

นายพรชัย เกตุแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๑

นายอนุรักษ์ อือศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๒

นายปุณณพัฒน์ งามฉวีพันธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๓

นายภานุวัต ศรีสวย
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๔

นายวิทยา แตงจันทึก
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๕

นายธนวัฒน์ สุขะเดชะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๖

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ธิติทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๗

นายพงศธร โสภีผ่อง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๘

นายจักรกฤษ โฉสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๔๙

นายอภิสิทธิ

์

แหลมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๐

นางสาวปริญรัตน์ หุ่นวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๑

นางสาวนิษาพร ช้างพุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๒

นางสาวณุปนิภา สีหานาค
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๓

นางสาวกัลยาณี หะนุการ
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๔

นางสาวณัฏฐนิช เชิดสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๕

นางสาวธัญพัชร ภาพิรมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๖

นางสาวเมธาวี แบนจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๗

นางสาวสุนิตา ยิมจันทึก

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๘

นางสาวพิชญา ไทยประดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๕๙

นายศิริศักดิ

์

ไชยเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๐

นายวีระวัฒน์ เอียงกลาง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๑

นางสาวเอมิกา หาทางลาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๒

นางสาวดารุณี โตจันทึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๓

นางสาวจิดาภา อุดมทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๔

นางสาวอรณัส ศรีด้วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๕

นางสาวนริศรา เสนาโนฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๖

นางสาวพรลภัส กองสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๗

นางสาวเกษมณี ไชยเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๘

นางสาววรรณพร ประทุมวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๖๙

นายพชรดนัย นวนกลางดอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๐

นายณัฐพล กุไรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๑

นายชนาวิน อ่อนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๒

นายวีรวัฒน์ ลีเจริญ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๓

นายธนพล คล้ายพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๔

นายธนพล ปราณีตพลกรัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๕

นางสาวสุพรรษา ศรีพันธ์ดร
๒๖/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๖

นางสาวสุภาพันธุ์ บุญประชุม
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๗

นางสาวกนกวรรณ คงสมพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๘

นายณัฐวุฒิ ดำเนือดี

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๗๙

นายยุทธนา สำแดงภัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๐

นายสิขรินทร์ กลัดสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๑

นายธนากร อัครวิทยาธร
๐๔/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๒

นายกฤษฎา เหลือเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๓

นางสาวบัณฑิตา จันทรวาส
๐๔/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๔

นางสาวธนัญญา ศรีเสริม
๐๕/๐๕/๒๕๓๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เคียงพิมาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๖

เด็กชายพงศ์สิน ดิษฐ์พิมาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๗

เด็กชายกฤษณะ กาฬจักร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๘

เด็กชายรัชพล นิมิตรหมืนไวย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๘๙

เด็กชายธิติพงศ์ โชพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ คูณพิมาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๑

เด็กชายนครินทร์ ไชยบำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ นวดโอโล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๓

เด็กชายมณเฑียรชัย บุญพา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๔

เด็กชายปญญา นาสะกาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๕

เด็กชายต่อตระกูล พันธุ์ดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๖

เด็กหญิงธนาวรรณ นนทการ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๗

เด็กหญิงพิชญานิน วัฒนะชุมพล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๘

เด็กหญิงสิริกานต์ พวงพิมาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๒๙๙

เด็กหญิงเพชรลดา ศิลาจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๐

เด็กหญิงจรัสศรี ชืนสบาย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๑

เด็กหญิงธันยพร นามพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๒

เด็กหญิงพรรณณิศา ลาภรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๓

เด็กหญิงสรัลพร หมอดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๔

เด็กหญิงอมลณัฐ กลึงกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ ฤทธิสถิต

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๖

เด็กชายสหภาพ กว้างพิมาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๗

เด็กชายพันธกานต์ กรงกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๘

เด็กชายปนเพชร เพชรเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บนพิมาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๐

เด็กชายสมภพ สีหาบุญมาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๑

เด็กชายทศพล เสริมกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๒

เด็กชายพิรเชษฐ์ แจ้งอิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๓

เด็กหญิงนำฝน คล้ายสงคราม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๔

เด็กหญิงเบญจภัทร รัตนจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๕

เด็กหญิงภาวิกา ผสมสัตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๖

เด็กหญิงอรัญญา ความหมัน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๗

เด็กหญิงศิริพักตร์ มานะดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นักป
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๑๙

เด็กชายกฤษฎา บังพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๐

เด็กชายพงศภรณ์ ผ่องพรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๑

เด็กหญิงบุญยาพร ชูพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีชมภู
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๓

เด็กหญิงพุทธธิดา ทองหล่อ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๔

เด็กชายณัฐนนท์ แฟนพิมาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๕

เด็กชายจิรพัฒน์ บำรุงกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๖

เด็กชายฐานภัค ศิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๗

เด็กชายรัฐภูมินท์ เทียงกระโทก

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สิธิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี ทองประดิษฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๐

เด็กหญิงวรัทยา ว่องวัฒนากูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๑

เด็กชายโชคอนันต์ ปตตาเทสังข์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๒

เด็กหญิงปุญญฉัตต์ รักษาสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พลองกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๔

เด็กชายปติภัทร์ มนัสการ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๕

เด็กชายสุรชัย ผลพิมาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๖

เด็กหญิงธนกมล เหมือนขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๗

เด็กหญิงชญาภรณ์ ศิลาแรง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๘

เด็กชายมุขพล เพชรเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๓๙

เด็กชายศิวกร ค้าเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๐

เด็กชายสันติพงศ์ บำรุงนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขวัญทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๒

เด็กชายภูมินทร์ ทองอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๓

เด็กชายสรสิช หาญขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๔

เด็กชายธรรมนูญ ทิวพิมาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๕

เด็กชายกิตติ ศรีวิชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ มหานารี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๗

เด็กชายทรัพย์ทวี เพ็ญการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๘

เด็กชายธนพจน์ แสงฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๔๙

เด็กชายนนทพัทธ์ เพ็ชรบุรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๐

เด็กชายนพนันท์ ซือเมือง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๑

เด็กชายปรีชา ผลิพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา รินทร์โยธา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา จะปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๔

เด็กหญิงณัฐพร พุ่มมะขาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๕

เด็กหญิงนภัทรสร พิมพ์เงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๖

เด็กหญิงณิชา ศรีสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๗

เด็กชายณัฐพล จองแปะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๘

เด็กชายธนภัทร โชคค้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๕๙

เด็กชายพีระพันธ์ หมวกพิมาย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๐

เด็กชายพลสิทธิ

์

แสงหิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๑

เด็กชายฤทธิชัย บุญกำเนิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๒

เด็กชายสหรัถ บุญมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คูณพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๔

เด็กชายอาทิตย์ เรืองสมบัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ค้าขาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๖

เด็กหญิงมณิตา หวังเจิมกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๗

เด็กหญิงวริศรา ไชยฉลาด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๘

เด็กหญิงสมฤทัย ประภาการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๖๙

เด็กหญิงอมรกานต์ เทศเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๐

เด็กหญิงพุทธชาติ ภูมิคอนสาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ คลังกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๒

เด็กชายภัทรพงศ์ ใบโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๓

เด็กชายศรัณย์ บำรุงนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๔

เด็กชายพีรัชชัย บำรุงนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผ่องพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๖

เด็กหญิงอินทิรา โกนพิมาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๘

เด็กหญิงกนกพร บำรุงนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๗๙

เด็กหญิงธนาวรรณ กว้างพิมาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี รักษาทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ควรพิมาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๒

เด็กชายวุฒิชัย ใจประเทศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา จรมังนอก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๔

เด็กชายรพีพัฒน์ มุ่งโนนบ่อ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประสมสัตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๖

เด็กหญิงกันต์ญณัฐ ระบือพิณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ กลางสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๘

เด็กชายก้องภพ คำชู
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๘๙

เด็กชายกิตติธัช สินสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา ก้านพิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา มนอยู่พะเนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๒

เด็กหญิงชไมพร มหานารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๔

เด็กชายชาคริต พูลเสลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อำวิลัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๖

เด็กชายฐาปกรณ์ กูลพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๗

เด็กชายธรรมรัฐ ฉานพิมาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๘

เด็กหญิงธัญญาลักษ์ หมวกพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๓๙๙

เด็กหญิงนิชนันท์ ศิริงาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๐

เด็กชายพีรวัฒน์ นุพิมาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๑

เด็กชายภราดร ในพิมาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๒

เด็กชายมินทฎา สกุลวิเศษ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๓

เด็กชายรัตติพงศ์ บำรุงนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๔

เด็กหญิงวาสนา งามพิมาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ บำรุงนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๖

เด็กหญิงศิริพักต์ ตมกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๗

เด็กชายสมบูรณ์ แสงเพ็ชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๘

เด็กหญิงสุภัสสร ประสมสัตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๐๙

เด็กหญิงอริสา ความหมัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๐

เด็กชายเอกชัย วงษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๑

เด็กชายเอกกมล ชูสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๒

เด็กชายณัฐวัตร มุ่งลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๓

เด็กชายดนุสรณ์ พรมลักษณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๔

เด็กชายวรัญู บุญเอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สันทาลุนัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี ภู่ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๗

เด็กชายอนุรักษ์ อบเชย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปะลุวันรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๑๙

เด็กหญิงจำนรรจา ควบพิมาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๐

เด็กชายเจษฎากร ลีดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๑

เด็กหญิงพรรณพิมล ภาคอินทรีย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๒

นางปนัดดา กลันกระโทก

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๓

นางประไพพร พิมพ์จันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๔

นายวัชรีสาร พจน์ปริญญา
๐๒/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๕

นางวันดี นิลพิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๖

นางวันเพ็ญ นนทะชัย
๐๙/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๗

นางสุนันท์ ค้าขาย
๒๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๘

นางสุปราณี กาศก้อง
๒๖/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๒๙

เด็กหญิงชนิดา เสาวิชิต
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๐

เด็กหญิงกิตติมา ยิมน้อย

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๑

เด็กหญิงอาจารี พูนพะเนาว์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา นาภูมิ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๓

เด็กหญิงศรัณยา บุญยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เลียนอย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๕

เด็กชายสิริโรจน์ บัวทองหลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๖

เด็กหญิงณัฐตะวัน ศรีประภา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ ปติมล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๘

เด็กชายธนโชติ ทองเชือ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๓๙

เด็กชายวงศพัทธ์ เนือนา

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๐

เด็กชายศิริวัฒน์ อินทร์ศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๑

เด็กชายนพเก้า สืบดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๒

เด็กชายขวัญชัย ขวัญยืน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สารคล่อง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๔

เด็กชายศตพร ทาผล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๕

เด็กชายธนวิน ใยใหม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๖

เด็กชายยุทธนา สานคล่อง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๗

เด็กหญิงนฤบล ประดับวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๘

เด็กชายปณณธร ขอจงสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๔๙

เด็กชายบรรณวิชญ์ ทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๐

เด็กชายชลชาติ บัวทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๑

เด็กชายสุธี ทันโคกกรวด
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๒

เด็กชายภาณุวงศ์ กอไม้กลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ส่งพิมาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๔

เด็กหญิงกีรติกานต์ สินโต
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๕

เด็กหญิงพรรณพัชร สมประสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๖

เด็กหญิงศิรินภา พูนพะเนาว์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๗

เด็กชายพิเชษฐ์ มักทองหลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๘

เด็กชายกีรติ โพธิพิณ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๕๙

เด็กชายชุติพนธ์ นาคพิมาย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๐

เด็กชายอธิคุณ ขดภูเขียว
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๑

เด็กหญิงสุชานรี ชาวโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวิชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๓

เด็กชายธรดล กลำพิมาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา บุญจรัส
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๕

เด็กหญิงธนัตดา บุรัมย์สูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปานแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๗

เด็กหญิงปทมาพร สุขแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๘

เด็กหญิงปาริตา หิวพิมาย

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิพิณ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๐

เด็กหญิงศิริภาพร ชืนวิเศษ

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ รวมพิมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๒

เด็กชายพีรัช ผลบุญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๓

เด็กชายสรวิศ งอบโคกกรวด
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยพิมาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๕

เด็กหญิงณะวิยา ถันทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๖

เด็กหญิงธนพร นิลสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๗

เด็กหญิงนิศา เนือนา

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา ชาวพิมาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๗๙

เด็กหญิงปาลิตา ถางโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลอยพิมาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนพะเนาว์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ยังดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๔

เด็กหญิงสุมิตตา โปร่งกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา นาคมาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๖

เด็กชายกฤษตยศ ถาสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

รักธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๘

เด็กชายจิรายุ กล้าแข็ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๘๙

เด็กชายเนวิน เนือนา

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๐

เด็กชายนำชัย โกรพิมาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๑

เด็กชายภัทรพล แอบพิมาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๒

เด็กชายณัฐพร นาคเกิดมะดัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๓

เด็กชายอชิระ เทพวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สูสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๕

เด็กหญิงกชพรรณ พรบุษยานนท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๖

เด็กหญิงกรวรรณ เกิดหมืนไวย

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ร่มเริง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๔๙๙

เด็กหญิงปารณัท เสนพิมาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๐

เด็กหญิงศิริขวัญ ยิมอยู่

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๑

เด็กหญิงสายใจ ฉิพิมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๒

เด็กหญิงสิริกัญญา อุดมผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๓

เด็กหญิงสงกรานต์ ช่วยพิมาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๔

เด็กชายปณณธร กะการดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๕

เด็กชายวุฒิกร หิวพิมาย

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิศนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๗

เด็กหญิงเกศรา พุทธภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๘

เด็กหญิงจตุพัตร ตีบกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช กรกำจายฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๐

เด็กหญิงโชติกา ประเสริฐการ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทำไถ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๒

เด็กหญิงศรุตา คลอพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ อุปถัมภ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๔

เด็กชายธีรเมธ สำราญใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร ไชยวิชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีมงคล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๗

เด็กชายณัฐพล เฮฮา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๘

เด็กหญิงทานตะวัน แซ่คู
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๑๙

เด็กชายจักรีนฤเบศ โรนพิมาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๐

เด็กชายไพบูลย์ บุญมาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองพิมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๒

เด็กชายธีรเดช ดาทองหลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๓

เด็กชายธราเทพ นกไม้
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา ทำไถ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๕

เด็กชายกรมิษฐ์ จันทร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๖

เด็กหญิงเก็จนภา แอบพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๗

เด็กหญิงวิภาดา สังข์ชม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๘

เด็กชายนพปกรณ์ วารมนตรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๒๙

เด็กหญิงนำฝน ยศกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๐

เด็กชายจิรพันธ์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๑

นายทักษิณ โคตรชารี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๒

นางสาวสุภาพร สุนทรวิภาต

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๓

นางสาวอิสริยา ชากลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๔

นายธนาวุฒิ สังทนต์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๕

นายธนายุทธ์ บุรัมสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๖

นายอณัติพงศ์ บุรัมสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๗

นายอาทิตย์ กลอนกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๘

นางสาวณัฐธิดา ภาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๓๙

นางสาวปยฉัตร ไชยลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๐

เด็กชายธนกร แพทย์รำ ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๑

เด็กชายพีระพล เพ็ชรแสน ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๒

เด็กชายณัฐกิตต์ หมายดี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๓

เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ศรีภา
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๔

เด็กหญิงเกวริน ขาวสุข
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๕

เด็กหญิงสุภาดา เสรีวัลลภ
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๖

เด็กหญิงพงศ์ลดา พรมเสาร์
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๗

เด็กหญิงศศิธร คุ้มวงษา
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๘

เด็กชายกฤษดา แก่นท้าว ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๔๙

เด็กหญิงจาริณี เขียวสวาท ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๐

เด็กหญิงจิรภากรณ์ เพียรการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๑

เด็กหญิงอรทัย วงศ์เครือวัลย์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๒

เด็กหญิงสุชานาถ เบียดนอก
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๓

เด็กชายพีรณัฐพล จิตร์นอก
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๔

เด็กชายณัฐภัทร โนนใหม่
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๕

เด็กหญิงสุภาพร เสวีวัลลภ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ผลาทิพย์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๗

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ด้วงสูงเนิน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๘

เด็กชายพิชิตชัย พลีพูล
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๕๙

เด็กหญิงสุทธิสา เฉียบพิมาย ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๐

เด็กหญิงอภิญญา พันธุ์ดี
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ปดตาฝาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา แก่นแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๓

เด็กชายณัฐภัทร พลนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๔

เด็กชายสมาธิ จันทร์คำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๕

เด็กชายสันติ จันทร์คำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ กุนอก
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๗

เด็กชายธาวิน โนนใหม่
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๘

เด็กชายธนาวุฒิ ปานอาสา ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา พุทธสำราญ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๐

เด็กหญิงชวัลนุช ลาสุด
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๑

เด็กหญิงอัญชิสา ฟอมไธสง ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๒

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ต้นบุญ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๓

เด็กชายพรชัย ผันสันเทียะ
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๔

เด็กชายกรรวี ดีชุ่ม
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๑ / ๖๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อิมสวัสดิ

่ ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๖

เด็กหญิงอรอิริยา ปองพิมาย ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๗

เด็กหญิงบันธิตา ปดตาฝาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๘

เด็กหญิงอัญชัญ สารรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๗๙

เด็กหญิงกรรณิกา แก่นท้าว ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี วิเวการาม  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๐

เด็กชายกฤษฎา พาสัมพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๑

เด็กชายศิวลักษ์ แจ่มมาลาศรี ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๒

เด็กชายอนุชา ชอบการไร่ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ เปรมรุ่ง ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๔

เด็กชายธนากร นาดี ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๕

เด็กชายศุภวัฒน์ อ้อพิมาย ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๖

เด็กชายรณพีร์ สว่างศรี ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๗

เด็กชายอชิรวิทย์ ศิริสมุทร์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช้างนำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๘๙

เด็กหญิงนิพาภรณ์ ฝายจิงหรีด

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๐

เด็กหญิงพัชรภา นิตย์ใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๑

เด็กหญิงปริยาภัทร จงยัง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๒

เด็กหญิงรัชนีกร หอมเทียม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๓

เด็กหญิงศิริวิมล จุติตรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๔

เด็กหญิงภควดี เพือนพิมาย

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ท่าพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๖

เด็กชายพงศกร เอียมโคกสูง

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสตถิกำแหง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๘

เด็กชายวรณัฐ เทิงไธสง

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๕๙๙

เด็กชายปวริศ อุ่นทรัพย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๐

เด็กชายฐปณ คิดดี
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๑

เด็กหญิงมนรัตณา ปองภัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๒

เด็กหญิงสโรชา มานะนัด
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๓

เด็กหญิงกมลชนก หมายดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๔

เด็กหญิงวิภาวี สวัสดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา นาคสาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๗

เด็กหญิงมินตรา สาคเรศ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๘

เด็กหญิงเขมนิชร์ เวสา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๐๙

เด็กชายมนตรี หมายดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๐

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พลีพูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ จงยัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๓

เด็กชายรัชตะ หล้าพูน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๔

เด็กชายธนากร ทับกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ตังทรัพย์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๖

เด็กชายพิสิฐชัย อนุโนนธาตุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๗

เด็กชายอนุชิต พึงขุนทด

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๘

เด็กชายธีรดนัย ปุมพิมาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๑๙

เด็กชายอัครา ศรีริต
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๐

เด็กชายพีรพล พะริพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๑

เด็กหญิงศุภสุตา นาคพวง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๒

เด็กหญิงธัญจีรา ภิเพก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๓

เด็กหญิงฉัตรริกา มืดคุ้ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๔

เด็กหญิงนิชยกร หมายดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โกสุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วเกิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๗

เด็กหญิงอริสา เอมโอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๘

เด็กหญิงจิราภา จัตวา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๒๙

เด็กหญิงอธิตา เพชรพิมาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๐

เด็กหญิงปาลิตา มีสวาทนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๑

เด็กหญิงวัทนวิภา ประคองสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๒

เด็กหญิงอรัญญา คำไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๓

เด็กหญิงวรัทยา บัวนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๔

เด็กหญิงสุชาดา คงเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๕

เด็กหญิงณัฐชา เทพมณี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๖

เด็กหญิงภัคจิราพา รับไพรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๗

เด็กชายสิทธิชัย อาษาพิมพ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๘

เด็กชายพูนสุข เจริญรอบ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๓๙

เด็กชายนัฐดนัย แจ่มมาลาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภู่ทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๑

เด็กชายสิทธิชัย พลอนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๒

เด็กชายเจษฎา นาคขำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ นาบุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๔

เด็กชายสุระศักดิ

์

ยือกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๓ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ จอมมะเริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๖

เด็กชายปยพนธ์ คุณาจารย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๗

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ พลีพูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๘

เด็กชายศุภฤกษ์ ปานอาสา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๔๙

เด็กชายธีรภัทร นามดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ แปลนดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ ท่าพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๒

เด็กชายภาคิม รวบทองหลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๓

เด็กชายพงศกร คมพิมาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ นานา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๕

เด็กหญิงศิริวิมล เทพโภชน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ หมายดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๗

เด็กหญิงอรรัมภา ไพราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๘

เด็กหญิงพัชรา สายสูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๕๙

เด็กหญิงมัณฑนา ตุ้ยพิมาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๐

เด็กหญิงสุนิสา หอมนวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๑

เด็กหญิงเหมือนฝน ทาทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ทองครำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๓

เด็กหญิงศิริเกศ ชอุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๔

เด็กหญิงภัคจิราพร รับไพรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๕

เด็กหญิงพันธ์วิภา กลินดอน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พลีพูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คุณาจารย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๘

เด็กหญิงศิรภัทร ชอบการไร่
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๖๙

เด็กชายดุลยวัตร แก้วธานี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๐

เด็กชายพิทยา ซ้ายเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๑

เด็กชายชลณุชา ปกกาโร
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๒

เด็กชายภูริภัทร สายทอง
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๓

เด็กชายภูมิตะวัน ปจจัยยา
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๔

เด็กหญิงฐิติวรดา สมวงศ์
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๕

เด็กหญิงศิริตา ลาดภา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๖

เด็กหญิงธัญพร โพธิไพร

์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๗

เด็กหญิงนลินนิภา หลักงาม
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๘

เด็กหญิงอัญธิชา แซ่ตัน
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๗๙

เด็กหญิงเอมิกา สายสุด ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ ลือจันทา ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๑

เด็กชายวทัญู แหลมกีกำ

่

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๒

เด็กชายณัฐพล กะการดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๓

เด็กหญิงชลิดา ชูชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๔

เด็กหญิงอนันตญา อินสม
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา ศิริคุณ
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๖

เด็กหญิงจิราพร ดำเสนา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๗

เด็กชายนันทวิทย์ นะพูนรัมย์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๘

เด็กชายสิริพงศ์ ชมขุนทด ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๘๙

เด็กชายณัฎฐ์ปพน คาทาสี
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปะการะโพธิ

์

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๑

เด็กหญิงภูวิศา ปทุมภา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๒

เด็กหญิงเมธาทิพย์ ทัศน์ไพร
๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๓

เด็กชายสรายุทธ ฝายขันธ์
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๔

เด็กชายพีทชยา ยางเครือ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๕

เด็กชายตรัสวัต โมงขุนทด
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๖

เด็กชายสุทธิเดช ทูลดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๗

เด็กชายพลกฤต พิระชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๘

เด็กหญิงศิโรชิณี กลึงเอียม

่

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๖๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ ประโคศรี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๐

เด็กหญิงอภิชญา คำโคตร
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๑

เด็กหญิงศุภัชญา ทัศน์ไพร
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๒

เด็กชายศาศวัต ปานดอกสร้อย
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๓

เด็กชายศักดินนท์

์

ระแหง
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๔

เด็กชายณัฐพล จันร์วัน
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญหว่าน ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๖

เด็กชายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๗

เด็กชายกวีวุฒ ฮุมโฮม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๘

เด็กหญิงจิรภิญญา หมืนไธสง

่

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๐๙

เด็กหญิงพิชญ์ลินี ลีสม
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๐

เด็กหญิงมนทิตรา แสงสะโส
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๑

เด็กหญิงอุมากร ช่างเกวียน
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟา ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ ปรึกไธสง

๑๘ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๓

เด็กชายปฏิภาณ ศิลปประเสริฐ

๑๗ / ๖ /  ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๔

เด็กชายทัศไท ถินทัพไทย

่

๑๙ / ๙ /  ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๕

เด็กชายธวัชชัย แสงโชติ

๙ / ๖ /  ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๖

เด็กชายณัฐพล ไพศรีสาร

๒๑ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ ยางเดือ

่

๒๗ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเฉลิม

๑๘ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๑๙

เด็กหญิงรัชต์มนต์
เบ้าทองธนาภัทร์

๙ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๐

เด็กหญิงจิราภา โภคาเทพ
๙ / ๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๑

เด็กหญิงพัณณิตา ด่านวันดี

๓๐ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๒

เด็กหญิงบุญญรินทร์ พิลัยจิตต์

๑๓ / ๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๓

เด็กหญิงบุญญวรรณ์ พิลัยจิตต์

๑๓ / ๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๔

เด็กหญิงคฑามาศ การนอก

๑๘ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๕

เด็กหญิงสุวรา จันทร

๒๘ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์นอก

๒๘ /  ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๗

เด็กหญิงปุญยวีร์ กู้พิมาย

๒๐ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๘

เด็กชายอัครพงษ์ ม่วงศิลา

๒๔ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๒๙

เด็กชายพรชัย ทองดวง

๒๔ / ๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ แสงเพชร

๗ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๑

เด็กชายยุทธพิชัย จันทร์สม

๑๖ / ๑๐/ ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๒

เด็กชายบรรณวิทิต ประเสริฐนสังข์

๘ / ๑๐/ ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชมภูทอง

๑๒ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๔

เด็กชายธนพนธ์ มาตรวังแสง

๑๒ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๕

เด็กชายภูตะวัน แซ่เต็ง

๒๓ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๖

เด็กชายกษิดิศ คณะแสวง

๒๔ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ คำชมภู

๒๙ / ๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๘

เด็กชายวัชชะระ อินทร์นอก
๖ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๓๙

เด็กชายโภคิน ตุพิภาค
๗ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๐

เด็กชายชลชาติ อิงสา

๓๑ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๑

เด็กหญิงฐิติวรดา รัตนา

๒๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลีดี
๒ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๓

เด็กหญิงสิริกร เกิดขันหมาก

๒๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๔

เด็กหญิงพรนิชา วงษ์มหา
๘ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ยางเครือ

๑๓ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ อิงสา
๑ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุลเผือก

๑ /๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๘

เด็กชายพีรพงษ์ บัวลอย ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๔๙

เด็กชายวรยศ ตุ้ยบา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๐

เด็กชายศุภกานต์ จันทะคุณ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๑

เด็กชายดุสิทธิ

์

ปนทองแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๒

เด็กชายพชร อินทร์นอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๓

เด็กชายวิธวินธ์ อินทร์นอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๔

เด็กชายสหรัถ ฮุมโฮม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

แสงเพชร
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๖

เด็กหญิงรัตร์ชนก กวนทอง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๗

เด็กหญิงสุธิดา อัทสี
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๘

เด็กหญิงนลินนิภา โพธิไพร

์

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๕๙

เด็กหญิงหทัยชนก สาดนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๐

เด็กชายรัตนชัย เวียงแก้ว
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๑

เด็กหญิงอนงค์นาฏ รักใคร่
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๒

เด็กหญิงนพธีรา พิทยาวิวัฒน์กุล ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ถาวรสันต์
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๔

เด็กหญิงปยดา ยงพะวิสัย
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์อามาศ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๖

เด็กหญิงมลฤดี แก้วนิล ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๗

เด็กชายธนกร คงนำ
๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๘

เด็กชายกรวินท์ ทองดวง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๖๙

เด็กชายธนารัฐ ม่วงศิลา
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๐

เด็กชายรัชชานนท์ พุฒศรี ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๑

เด็กชายนฤพงศ์ โพธิไพร

์

๑๐/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๒

เด็กหญิงกุลปรีญา ทองดวง ๘/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๓

เด็กหญิงพอเพียง จิตต์นิยม
๓๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๔

เด็กหญิงแพรวา อินทร์นอก
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๕

เด็กหญิงเพชรไพลิน อินทร์นอก
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๖

เด็กหญิงขวัญมนัส จักษุทิพย์
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๗

เด็กหญิงคัทลียา โภคาเทพ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๘

เด็กหญิงนริศรา รุ่งนิยม
๑๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๗๙

เด็กหญิงจริยา เฉียงเมือง ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๐

เด็กหญิงนิติยา ปะนามะสา ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๑

เด็กหญิงภัคญา หลวงวงษ์ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

อุภัยภาคิกาวาส  

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๒

เด็กชายคริษฐ์ แก้วพูน
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๓

เด็กชายจิราพัฒน์ มหาชัย ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๔

เด็กชายเจษฎา เยียมไธสง

่

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๕

เด็กชายฐนวัฒน์ เขตคาม
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๖

เด็กชายทวีพงศ์ เทียงไธสง

่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ แย้มศรี
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๘

เด็กชายธนากร พลต้าง
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๘๙

เด็กชายธีรภัทร ไตรพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๐

เด็กชายนครินทร์ ฤทธิไธสง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๑

เด็กชายปญญา ตานิโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๒

เด็กชายพิชัยภูษิต เขียนสาร
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๓

เด็กชายพีรทัต เพชรประดับ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๔

เด็กชายภูริภัทร บุญหว่าน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๕

เด็กหญิงฐิดาภา ทานะคุณ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมวิเศษ
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รัตนนท์
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๘

เด็กหญิงเบญจมาศ คำทอง
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๗๙๙

เด็กหญิงแพรทอง อินทร์นอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๐

เด็กหญิงมธุรดา อักษาษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ กองการ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๒

เด็กหญิงยุวดี อนุอัน
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๓

เด็กหญิงสุกิตตรา อินนอก ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๔

เด็กชายคามิน สานิภามณี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๕

เด็กชายจิตกร ศรีลครดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๖

เด็กชายเชษฐาภูมิ สุโพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๗

เด็กชายฐิตินันท์ เพือนผึง

่ ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๘

เด็กชายณัฐภูมิ ทองลา
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉยไธสง ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๐

เด็กชายทวีวัฒน์ เทียงไธสง

่

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๑

เด็กชายนพพร พลดงนอก
๘/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๒

เด็กชายนันท์ธวัฒน์ ธรมีฤทธิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๓

เด็กชายพงศพัศ หาญมนตรี
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ยางนอก
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๕

เด็กชายพีระพงษ์ พึงนำ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๖

เด็กชายเรวัตร ธรรมไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๗

เด็กชายวรเวช หงษ์หาชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ เขตคาม
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๑๙

เด็กชายศักดา นาคา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๐

เด็กหญิงจิรัชญา พลต้าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๑

เด็กหญิงชลดา บุญสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๒

เด็กหญิงทิพานัน บุตรศรีภูมิ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๓

เด็กหญิงปรางริชาติ ทันทะ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๔

เด็กหญิงปวีณา มีถม ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๕

เด็กหญิงภัทรทิยา ยางนอก
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๖

เด็กหญิงวันวิสา ประสพศรี
๘/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๗

เด็กหญิงวิชญาดา ลุนละราช
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๘

เด็กหญิงวิภาวดี เชือบัณฑิต

้

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๒๙

เด็กหญิงอธิติยา ทุมประเสริฐ
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๐

เด็กหญิงอุมาพร ภูวงยางนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๑

เด็กชายดนุสรณ์ เนตรนอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๒

เด็กชายเดชา ไทยกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ไทยภักดี
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๔

เด็กชายภาคิน รินไธสง
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๕

เด็กชายรพีภัทร ไหวดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ วาปโท
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๗

เด็กชายวรวุฒิ ยอดเจริญ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

มุ่งคุณ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๓๙

เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญสุข
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๐

เด็กหญิงกนกพร ทุมมี
๘/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๑

เด็กหญิงญาณิน บุญเขือง

่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๒

เด็กหญิงฑิฌาภรณ์ โรจน์วัฒน์พานิช ๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๓

เด็กหญิงทองสร้อย เงินเหลียม

่

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๔

เด็กหญิงนิชาภา เครือพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๕

เด็กหญิงปวีณา บุราณรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๖

เด็กหญิงปารณี สีภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๗

เด็กหญิงปณฑิรา ภูมีโคตร
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๘

เด็กหญิงภัทราวรรณ ทองสุข ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๔๙

เด็กหญิงมัลลิกา อรัญพันธ์
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๐

เด็กหญิงรัตชนีกร เพราะแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ สวัสดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองอร่าม
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ แย้มศรี
๘/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา บุญนาน
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๕

เด็กชายธนโชติ ปตตาเทสัง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๖

เด็กชายปริชาติ สิทธิมาศ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๗

เด็กชายสันติภาพ แก่นพรม
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๘

เด็กชายสิทธิชัย เทียงไธสง

่

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๕๙

เด็กชายอชิระ ดิชาตรี
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๐

เด็กชายอนุชา พสุรัตน์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๑

เด็กชายอภินันต์ สุจิต ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ชัยสวัสดิ

์

๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๓

เด็กหญิงนิภาพร ขันเงิน
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๔

เด็กหญิงสร้อยศิริสุดา โรจน์วัฒน์พาณิช ๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๕

เด็กชายณัฐวัตร เฉียงเมือง
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๖

เด็กชายทินมณี บุญเขือง

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๗

เด็กชายธนกร หมูยา
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๘

เด็กชายธนกร วรรณชัย
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๖๙

เด็กชายธวัช แสนโคตร
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๐

เด็กชายธีรพันธ์ ฤทธิไธสง

์

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๑

เด็กชายนัฐพล คนรู้ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๒

เด็กชายปฏิภาณ เลไลลำ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เลิงฮัง
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๔

เด็กชายมานะ พันธ์ชมภู ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๕

เด็กชายวัชระ อันปญญา
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๖

เด็กชายวีระวัฒน์ คงแสนคำ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๗

เด็กชายศรัณยู สวัสดิผล
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๘

เด็กชายสลา ทับพิลา
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๗๙

เด็กชายสายชล แสนศรี
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๐

เด็กชายอนุรักษ์ พันธ์ชมภู
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เส็งนา
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ วันเพ็ชร
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๓

เด็กหญิงกัลนิสา ชมภู
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๔

เด็กหญิงจิตสุภา ไพรพฤกษ์ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๕

เด็กหญิงณภาวรรณ เทือกชาลี
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร ทองสด
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๗

เด็กหญิงณัฐยา สร้างการนอก ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๘

เด็กหญิงนัยเนตร แผลติตะ
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๘๙

เด็กหญิงปรางฉาย โสภาลัย
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๐

เด็กหญิงปยวรรณ สายสุด
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๑

เด็กหญิงพรชิตา หาระภูมิ
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๒

เด็กหญิงมุขฐิตา เลียวไธสง
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๓

เด็กหญิงรัตนา มังกรทอง
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๔

เด็กหญิงสยมพร ปลัดจง
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๕

เด็กหญิงอนันดา ยาประดิษฐ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๖

เด็กชายวัชระ โพธิชา

์

๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๗

เด็กชายศรชัย บุญนาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กันยิง

่

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๘๙๙

เด็กหญิงกมลพร วันเพ็ชร
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๐

เด็กหญิงญาดารัตน์ ติคำรัมย์
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๑

เด็กหญิงณัฎฐนิชา พลายเนียม ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๒

เด็กหญิงณัฐมล ประเวรภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ หะสูง
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ภารภิรมย์
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๕

เด็กหญิงสุมิตรา สุธรรม
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๖

เด็กหญิงอริสรา หมันสนาม

่

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๗

เด็กหญิงอริสา โพธิทอง

์

๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๘

เด็กหญิงธัญวลัย จันทะกล
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๐๙

เด็กหญิงพรรณิภา พืนฉลาด

้

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๐

เด็กหญิงพรรษา พันธ์ชมภู
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๑

เด็กหญิงวัชรีรัตน์ ปองสิมมา
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๒

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ลาขุมเหล็ก
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๓

เด็กหญิงสโรชา ศรีวัง
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๔

เด็กหญิงสุปราณี ปกกาโล
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ บุตรศรีภูมิ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๖

เด็กชายกฤษฎา วันดี
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๗

เด็กชายเจษฎา เผ่าเจริญพร
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๘

เด็กชายพงศธร เพียสุด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ยางนอก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๐

เด็กชายอดิรุจ กองมณี
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๑

เด็กหญิงจิรวรรณ บัวขาว ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๒

เด็กหญิงดวงกมล แสบรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โมสืบแสน
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๔

เด็กหญิงนภัสสร เหลาชัย
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๕

เด็กหญิงนภากร คนหมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๖

เด็กหญิงนภาพร ดวงจิตร ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๗

เด็กหญิงรัชนีกร สิทธิมาศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๘

เด็กหญิงลลิตา กรำกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๒๙

เด็กหญิงสมฤดี ทรัพย์สูงเนิน
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๐

เด็กหญิงสุภาพร เนาวะบุตร ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เขือนทอง

่

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ สุขสงวน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๓

เด็กหญิงณัฐวดี หงษา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๔

เด็กหญิงอริญชญา วิจารณ์จิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๕

เด็กหญิงณัฐพร มะลิรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๖

เด็กชายเจษฏา สิทธิมาศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๗

เด็กชายทิวัฒน์ สีสะไหล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๘

เด็กชายนภสินธ์ ทองโกย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๓๙

เด็กหญิงสิริยากร ยางนามอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศาลามาต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๑

เด็กหญิงปรัชญา อนุอัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๒

เด็กหญิงฐิติพร พรานไพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๓

เด็กหญิงนฤมล ทองลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๔

เด็กหญิงภาสินี จันทะกล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๕

เด็กหญิงวิภาดา พานิช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๖

นางสาวกัลยา รักษ์ศิวะ
๑๓/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๗

เด็กชายชิษณุพงค์ พิมพ์ภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๘

เด็กชายโชคอนันท์ บุญศรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๔๙

เด็กชายธีรเทพ เสร็จกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิขุนทด

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ คลื่นแก้ว

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลทามูล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๓

เด็กหญิงแพรวา ดงคำสี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๔

เด็กหญิงภัทรภร พิศพล
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๕

เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ กุดนอก
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๖

เด็กหญิงลักขณา โพธิวัฒน์

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล พลทองมาก
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมูสี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๕๙

เด็กชายโสภณ อาจสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๐

เด็กหญิงจามจุรี โพธิบุตรดี

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๑

เด็กชายคงปกรณ์ คงวุฒิ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๒

เด็กชายเจษบดินทร์ ทองทา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๓

เด็กชายปฏิภาณ หม้อมีสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๔

เด็กชายพงศกร สุขแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๕

เด็กชายสราวุฒิ เรียบร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๖

เด็กชายอนุศักดิ

์

อุดชา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูเกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี สวยไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๖๙

เด็กหญิงนันทิชา ปกอินทรีย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๐

เด็กหญิงภัทรภร เลยไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๑

เด็กหญิงวิภารัชญ ประดิษฐ์แท่น
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๒

เด็กชายพชรพล พิมพ์ภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๓

เด็กชายธนโชติ สีม่วงงาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๔

เด็กชายนนธวัฒน์ ศรีบุญโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ปกการถา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๖

เด็กหญิงชดาพันธ์ ทรภีสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๗

เด็กหญิงปยะมน ภูทาวัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๘

เด็กหญิงอาธิตติยา สังเสวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๗๙

เด็กหญิงณิชาดา เปนนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๐

เด็กชายวัชรพล จันดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไผ่ตง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๒

เด็กชายจตุพล ชินวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๓

เด็กชายพัชรพล ภาระโถ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๔

เด็กหญิงมรกต ทุนดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชินหัวดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๖

เด็กหญิงพิชาดา กลิงรัมย์

้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๗

เด็กหญิงณภัทร พลแสน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๘

เด็กหญิงประภาพร รุ่งเปา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๘๙

เด็กหญิงวิลาสินี เกรงสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๐

เด็กหญิงปวริศา ปดตาละคะ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๑

เด็กชายนาบุญ พัฒน์โพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๒

เด็กชายนาธาร พัฒน์โพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๓

เด็กชายธนาบูรณ์ ปตตาเน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๔

เด็กชายธีราวุฒิ สมนาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ คำสาคู
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ พิมพ์เข้าธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๗

เด็กหญิงธิติมาพร คำจันทร์วงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย ชมเชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๘๙๙๙

เด็กหญิงพัชริศา ศรีคุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๐

เด็กหญิงโรษิตา ชูช่วยสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๑

เด็กหญิงรัญชิดา สุวรรณโคตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๒

เด็กหญิงอภัสรา เกษร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๓

เด็กหญิงนิชากร กลิงรัมย์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๔

เด็กชายธนโชติ เทินษะเกต
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๕

เด็กชายภาคิน ปดตาทะสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๖

เด็กหญิงเกษร แหมไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๗

เด็กชายธวัชชัย อรุโน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๘

เด็กชายเขมินทร์ ชูช่วยสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๐๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปานเพ็ชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ วงศ์ปนคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๑

เด็กชายศิริชัย สลับสี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๒

เด็กชายยืนยง จันทรเนตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๓

เด็กชายรติพงษ์ วังคีรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๔

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ศิรืโยธา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทธิไชย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๖

เด็กชายสุรยุทธ์ ชัยยะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปดตาทะสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๘

เด็กชายธีรเดช ไชวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๑๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำกองแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๐

นายระพีพัฒน์ ตุ่นปรุ
๑๐/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๑

เด็กชายธีรกานต์ กลันสาร

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๒

เด็กชายนิติภูมิ นัยจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๓

เด็กชายราเชนทร์ คำเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ่นปรุ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๕

เด็กชายอุดมทรัพย์ ไม้หอม
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แดนทองหลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๗

เด็กหญิงธัญสินี ไม้พิมาย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ไทย หนไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เงินแท้
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๐

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุญยิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๑

เด็กหญิงสรัลรัตน์ หลักสูงเนิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๒

เด็กชายธนธร ตันตระกูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๓

เด็กหญิงรุจิรา คูณกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๔

เด็กชายโกเมศ แจ้งทองหลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๕

เด็กหญิงชนิกานต์ พิลึกเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ มีถม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๗

เด็กชายพนิตพิชา เรือนไทย
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๘

เด็กชายปรีชา เตจ๊ะพิงค์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๓๙

เด็กชายสืบสกุล สกุลจร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๐

เด็กชายสุชานนท์ นามปราศัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ดวงมาลัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๒

เด็กชายธนาภรณ์ พิมพา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๓

เด็กชายบุญพิทักษ์ วิไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๔

เด็กหญิงวีรภัทรา เจียดนอก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๕

เด็กหญิงชัญญานุช ปจจัยโคถา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๖

เด็กหญิงธนัญญา ปุริธรรมเม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๗

เด็กหญิงสุพิชชา พรดี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๘

เด็กหญิงปยะธิดา สุราช
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๔๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดงคำสี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๐

เด็กหญิงกวินธิดา สุรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๑

เด็กหญิงกรกัญญา ยวงกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๒

เด็กชายพิทวัส พลคำมาก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๓

เด็กชายมนตรี ภัสสรภานุมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๔

เด็กหญิงศศิธร ซารัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๕

เด็กชายธนายุต วิไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๖

เด็กชายณัฐชานนท์ จันทรังษี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๗

เด็กชายวชิรวิทย์ กลีบพุดซา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๘

เด็กชายจิราภัทร นาดสะพัด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุวรรณทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๐

เด็กชายพัชรพล มาลาศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เขียวอุตสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๒

เด็กหญิงณัฏฐนิดา หลำแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๓

เด็กหญิงพิมพิกา ลาวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๔

เด็กหญิงนันทิชา นันดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ อุปพงค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๖

เด็กชายดนุพล โหรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๗

เด็กหญิงปทิตตา แสงแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๘

เด็กหญิงพัชราภา ปนะกาโล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุปศิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๐

เด็กชายภูริพัฒน์ เศษบุบผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๑

เด็กหญิงณัฐมน หาญโกรธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๒

เด็กชายณฐพล แสงสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยพิมาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๔

เด็กหญิงกรกนก สารสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๕

เด็กหญิงกรวรรณ ชากลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๖

เด็กชายกฤตเมร ทองสด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

กลูวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา คมสันต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๗๙

เด็กหญิงจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๐

เด็กชายจตุพร ชาญชลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๑

เด็กชายจิตรภณ คณาจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๒

เด็กหญิงจิราพรรณ นันทะยักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๓

เด็กชายฉนพฉัตร แจ้งคง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ชมถูนาค
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๕

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สำแดงภัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๖

เด็กหญิงชลทร ศรีระวัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ชาติวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

นาไชยราญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๘๙

เด็กชายชัยนันท์ พลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาวไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๑

เด็กชายฐิติพงศ์ บาหยัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๒

เด็กชายณัชชนม์ อุ่นเวียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๓

เด็กหญิงดาราวดี เจียมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๔

เด็กหญิงธนพร รอดปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ มงคลกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๖

เด็กชายธนวันต์ เหินศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๗

เด็กชายธรรมรัตน์ กล้าหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๘

เด็กชายธราเทพ ปนะเต

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๐๙๙

เด็กชายนภมร ธรรมพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๐

เด็กหญิงนภาภรณ์ ยุระปกษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๑

เด็กหญิงนิภาพร ทบวงศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๒

เด็กหญิงนำพลอย เอียยะบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองปอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๔

เด็กหญิงบุญสิตา สีงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๕

เด็กหญิงประภาพร พันโยพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๖

เด็กชายปณณวัตน์ ทวารไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๗

เด็กชายปารวัฒน์ นาสอ้าน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๘

เด็กชายพงศ์ภัค ลมไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๐๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญดอนนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๐

เด็กหญิงพรพิมล หาญตะคุ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๑

เด็กหญิงพรรนิดา ร้อยทองหลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๒

เด็กชายพลวัต ทังทอง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๓

เด็กหญิงมณีเพชร โพธิพะเนา

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๔

เด็กชายยุทธนา สมจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมปรุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมนาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคกศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สีนามบุรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๑๙

เด็กชายศรัญู ไชยเสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๐

เด็กหญิงศรินลักษณ์ ธรรมสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๑

เด็กชายศศธร นะรากุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

อุตตมะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๓

เด็กชายสันติสุข กุดนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๔

เด็กหญิงสิริกัญญา บัวพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา เสาชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิกลาง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๗

เด็กหญิงสุจิตฎา ฃังทัด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๘

เด็กหญิงสุชาดา พาดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๒๙

เด็กหญิงสุธิดา เฃ่าผักแว่น
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๐

เด็กหญิงสุนิษา บุญกอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา บุตรศรีภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๒

เด็กหญิงสุภารักษ์ อันทะโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุตรศรีภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๔

เด็กชายอดิเทพ ชูทองหลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๕

เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ ภาละโถ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๖

เด็กชายอภิวิชญ์ สร้างนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๗

เด็กหญิงอริศรา บัวนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๘

เด็กหญิงอริษา จันทะบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๓๙

เด็กหญิงอังศุมาลย์ บรรลือทรัพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๐

เด็กหญิงอัฐภิญญา บุราณรมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๑

เด็กชายอำนาจ พิมพ์ปรุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๒

เด็กหญิงอุษามณี ทองปอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๓

เด็กหญิงเกษฎา กลันสีนวล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๔

เด็กหญิงเข็มพร ฃอมราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา สุขพิมาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๖

เด็กชายชรินทร์ธร บุตรนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๗

นางสาวชลลกาย แก้วเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๘

เด็กชายณัฐพล วัชรปาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๔๙

เด็กชายณัฐภัทร ศรีโส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๐

เด็กหญิงธัญสุดา สะแกทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๑

เด็กชายนัฐวัฒน์ ถินดอนหวาย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ พิมพ์ปรุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๓

เด็กหญิงนุชนาฏ เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๔

เด็กชายพยัคฆ์ เจริญศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันโสดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๖

เด็กชายภูรินทร์ คำด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หมึกไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๘

เด็กหญิงวรดา ลาสุดตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๕๙

เด็กหญิงสุธินี แสนศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๐

เด็กหญิงอริสรา พรหนองแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๑

เด็กหญิงอารญา สุขวิลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๒

เด็กหญิงเพชรลดา ปูพบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๓

เด็กหญิงกานดามณี กว้างนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๔

เด็กชายคุณานนท์ ประสพภาล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๕

เด็กชายชาคริต อ่อนนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๖

นายปฏิภาณ เย้ยไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๗

เด็กชายพรรษา แนบสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๘

เด็กชายแดนไกร วงศาไฮ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ กองแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๐

นายชลิต ปะวะกา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๑

นางสาวณัฐธิดา พรหนองแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๒

นายณัฐพล ประกอบมิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๓

นายธีรภัทร วัฒนโสภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๔

นายนครินทร์ พลวุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๕

นายนภมัย มาตรนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๖

นางสาวพรญาณี จริตรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๗

นางสาวพรรณ์นิดา มัครมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๘

นายพีรพัฒน์ เลยไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๗๙

นายยสินทร พิมพา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๐

นางสาวลินดา จันทรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๑

นายวรพรต พุทธคุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๒

นายวรเมธ มะลังศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๓

นายวายุ ปะวะกา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๔

นายวิลัย นุชนาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๕

นายวีระพล มิลไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๖

นายศราวิน บุตรศรีภูมิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๗

เด็กหญิงศิวาพร ยุระปกษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๘

นายสิทธิกร บัวพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๘๙

นางสาวสุชาดา ดายกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๐

นางสาวอนัสยา ไปแดน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๑

เด็กชายอนุชิต วิเศษชลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๒

นายอนุพงศ์ อันทะโท
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๓

นางสาวอรัญญา นาหนอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๔

นายอัครพล สารประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๕

นายอัครเดช โคตรศักดิดี

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๖

นายอานนท์ เลินไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๗

นางสาวเยาวรัตน์ เจ๊กมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๘

นางสาวแพรวพรรณ มูลจักร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๑๙๙

นางสาวนิตนิภา ภักดีกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๐

นายภาคิน ทองประศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๑

นายภูชิต คล่องแคล่ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๒

นางสาวสุกัญญา สมอเมือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๓

นายณัฐพล คงทองหลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๔

นางสาวรักษิณา แก้วคูนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๕

เด็กชายณรงค์เดช ภิรมย์ไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหอม วัดชัยมงคล  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๖

เด็กชายธีรภัทร โทจรัญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๗

เด็กชายพิรุฬห์ กาศเกษม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๘

เด็กชายภูวดล คำนึงเนตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๐๙

เด็กหญิงกาญจนา สุขมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๐

เด็กหญิงคริษฐา ตวยกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๑

เด็กหญิงชลดา บุตรวิเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๒

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เวียงวิเศษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๓

เด็กชายนฤพัทธิ

์

นันทจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชาติกานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๕

เด็กหญิงกัญยารัตน์ อำมาตย์ไทย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๖

เด็กหญิงจีรวรรณ แทนเกาะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๗

เด็กหญิงฉันทพิชญา เกษร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๘

เด็กหญิงชุติมา อึงวงษ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๑๙

เด็กหญิงธนัญญา มะสีผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๐
เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์

ดุลย์ไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา หาสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๒

เด็กชายพิชิตชัย บรเพชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๓

เด็กหญิงณัฐติกานต์ บุตรเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๔

เด็กหญิงพัชศิมากร สกิจขวา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๕

เด็กหญิงภัทราพร ดอกสันเทียะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทีรัก

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๗

เด็กหญิงรุ้งนภา เคณาภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๒๙

เด็กหญิงสุภาภักดิ

์

ณะพรานบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ สังสีมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๑

เด็กหญิงการะเกษ กันตรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๒

เด็กหญิงดวงกมล จำปาเงิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๓

เด็กหญิงวรัญญา ปนะกาเส
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๔

เด็กชายธนาธาร คำจันทึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๕

เด็กหญิงนุจนันท์ จอกทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๖

เด็กหญิงศิริพร บุญภูมิ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๗

เด็กหญิงนริศรา แก้วเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เกียงไธสง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๓๙

นายทินภัทร สมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๐

นายพีรภัทร วิสาสะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๑

นายภัทรพล ศรีโยธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๒

นางสาวกัญญารัตน์ ตลับไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๓

นางสาวกาญจนา แคนแวง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๔

นางสาวจิรัญญา จัดงูเหลือม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๕

นางสาวจิราพร โสนาพูน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๖

นางสาวจิราพัชร หอมจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๗

นางสาวเจนจิรา สมอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๘

นางสาวชญานี วิถุนัด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๔๙

นางสาวบุณณิศา ริมไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๐

นางสาวพัชรินทร์ จันดางาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๑

นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๒

นางสาวยลดา ทังกระโทก

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๓

นางสาววรัชดา รองแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๔

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ก่อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๕

นางสาวสุพิทยา ทวยมีฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๖

นางสาวสุภาวิณี ดุลย์ไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๗

นางสาวสุรีย์ฉาย แสงสนัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๘

นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๕๙

นายเกียรตินำชัย อินทร์นอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๐

นายธนพล นางสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๑

นายพร้อมพันธ์ แซ่ตัง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๒

นายรัชชานนท์ เพิมพูล

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๓

นายรัตนพล มันคง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๔

นายสุรศักดิ

์

อึงสูงเนิน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๕

นางสาวกชกร เรียงณรงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๖

นางสาวขวัญสุดา ศรีวะสุทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๗

นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๘

นางสาวจันทร์ระวี ทองกระทุ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๖๙

นางสาวโจศรินทร์ ประพาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๐

นางสาวชลลดา ไขอ่อน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๑

นางสาวชิญาดา เวหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๒

นางสาวญานิกา ดาดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๓

นางสาวณัฐลิณี แทนสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๔

นางสาวดวงกมล แสงโลโพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๕

นางสาวนัยน์ภัค ดังขุนทด

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๖

นางสาวปภัสศร ดกชาวฝาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๗

นางสาวเพ็ญนภา ปะตังเวสา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๘

นางสาวมนัสนันท์ วงศ์ฉลาด
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๗๙

นางสาววัชรี ผิวงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๐

นางสาวศศินา รามฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๑

นางสาวสุภาพร มุ่งช่วยกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๒

นางสาวอรณิชา พานวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๓

นายนพพล นิยมสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๔

นางสาวนาราพรหม เหลืองภิรมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๕

นางสาวพัชนีกร ลาสุเล
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๖

นางสาววริศรา ดุงศรีแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๗

นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๘

นางสาวศุภิสรา พรหมเจตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๘๙

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์คำจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๐

นางสาวสุนิสา โคกสีนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๑

นายธรรณ์ธวัช น้อมมนัส
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๒

นายธีรศักดิ

์

ประภาสัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๓

นายพงษพัศ คมไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๔

นายมีนาวิน อุปถัมภ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๕

นายสหรัฐ ฝากไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๖

นางสาวกานต์ทิตา เตไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๗

นางสาวจันทกร นาคมณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๘

นางสาวจีระประภา แก้วนรา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๒๙๙

นางสาวทิพรัตน์ สุวรรณศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๐

เด็กหญิงธิชาภรณ์ โนนไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๑

นางสาวธิดารัตน์ คงสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๒

นางสาวนำฟา นามคุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๓

นางสาวนิตษากร ทองจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๔

นางสาววารินี บุตรเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๕

นางสาวสุปรียา คำสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๖

นางสาวอาริศรา เพ็งศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๗

นายจิรภัทร นามไพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๘

นายภานุพงศ์ พลไชยขา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๐๙

นายอภิรมย์ ภิรมย์จิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๐

นางสาวกมลชนก ตลับไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๑

นางสาวชลพร ทศภักตร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๒

นางสาวนันทนัช ใยไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๓

นางสาวพรธิดา ปญญาไว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๔

นางสาวรุ่งระวี สาธร
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๕

นางสาววิภาวดี จัดงูเหลือม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๖

นางสาวสุชญาดา กว้างนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๗

นางสาวอริสา โนนเมืองแด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๘

นายบุรินทร์ ตลับไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๑๙

นายภูรินทร์ พินทะเนาว์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๐

นายเอกลักษณ์ ชาชมราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๑

นางสาวกาญจนา โกสุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๒

นางสาวณัฐธิชา พรอารีย์รักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๓

นางสาวธนาพร บุพรัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๔

นางสาวธัญญารัตน์ สวัสดิดล

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๕

นางสาวพัชรี หินดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๖

นางสาวภาวินี บาดกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๗

นายเอกราช ชาชมราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๘

นางสาวกัญญารัตน์ แหล่งหล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๒๙

นางสาวพรรษา ธรรมธุระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๐

นางสาวรวิภา สังข์ขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๑

นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๒

นางสาวศิริลักษณ์ เพียรธัญญะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๓

นางสาวสุชานันท์ มหายศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๔

นางสาวสุวารี แก้วพิมพรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๕

นางสาวเกศกนก สุทธิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๖

นางสาวณัชชา ตรัสพรหม
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๗

นางสาวสิริกัญญา สุขหุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๘

นางสาวสุธิสา นวนประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๓๙

นางสาวกันต์กมล จำปาโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๐

นางสาวมนัสนันท์ ศรียงยศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๑

นายภาสกร สัมพันธกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๒

นางสาวจรรยาพร ราชรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๓

นางสาวตียกุล กองกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๔

นางสาวบัณฑิตา วาปทะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๕

นายพิชัยภูษิต เสนาวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๖

นายฤทธิพล สังสีมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๗

นางสาวธิวาพร นาคศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๘

นางสาวนำฝน วินทะชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๔๙

นางสาววรัญญา เณรก้อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๐

นางสาวสุพรรณษา หงษ์คำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๑

นางสาวมลธิชา ผินงูเหลือม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๒

นายศุภชัย ปุมพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๓

นายอดิศักดิ

์

ปานาสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๔

นางสาวกุลธิดา รังปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๕

นางสาวทวีทรัพย์ ทุ่งนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๖

นางสาวปริศตา สีภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๗

นายณัฐวุฒิ หยกพุทธรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๘

นางสาวนฤมล ยางศีลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๕๙

นางสาวปริยากร เบ้าทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๐

นางสาวพรสุดา พลเสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๑

นางสาวลดาวัลย์ วันละดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๒

นางสาวสุพรรณิการ์ ลีทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๓

นางสาวอรยา สวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๔

นายพงศธร ยอดนำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๕

นายสืบศักดิ

์

ชฎาแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๖

นางสาวศรัญญา ทอดอาจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๗

นางสาวศิริพรรณ ผลอ้อ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๘

นางสาวอาทิตยา พิมสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๖๙

นายธวัชชัย หม่อมกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๐

นายองอาจ อุนทุโร
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๑

นายเพชรรัตน์ พุกมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๒

นางสาวกานต์ทิตา พรมไชย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๓

นางสาวเกตน์สิรี แดงงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๔

นางสาวไพรินทร์ วิเวศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๕

นายประยงค์ ประทุมวัน ๒๐/๘/๒๕๐๖ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๖

นายสมพร ศรีโคตรโพธิ

์

๕/๑๒/๒๕๑๐
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๗

นายสุทธิพงษ์ เลิศวิลัย ๗/๒/๒๕๐๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๘

นายสุพจน์ โพธิบุดดี

์

๑๕/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๗๙

ว่าทีร้อยตรีอุเทน

่

มานอก ๗/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๐

นางจิราวรรณ ยอดสังวาลย์
๒๓/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๑

นางจีรวรรณ ประคำ
๑๓/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๒

นางฉวี โรจนพงษ์เพียร
๒๐/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๓

นางสาวณัชชา วรรณทะมาศ
๑๖/๓/๒๕๒๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๔

นางณิชารัศม์ พีระไชยดำรงค์ ๕/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๕

นางดวงตา ศรีสุทโธ
๑๗/๒/๒๕๑๒

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๖

นางทิพย์ภา ยันสูงเนิน
๑๐/๑/๒๕๑๒

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๗

นางสาวธารกมล เกตุบรรลุ
๑๓/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๘

นายนิพนธ์ ตันประครองสุข ๒๑/๑/๒๕๐๒
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๘๙

นายบุญกว้าง ศรีสุทโธ
๒๘/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๐

นางบุญส่ง กลมไธสง ๔/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๑

นางประสพ ธนะสูตร
๒๓/๕/๒๕๑๓

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๒

นางพัชรี ชัยสิทธิ

์

๑๔/๒/๒๕๑๖
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๓

นายพานเงิน ศรีสุข
๒๔/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๔

นางภัทรา เทียมเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๕

นายมนเทียน โนนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๖

นางละเอียด พงษ์ภักดี
๑๕/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๗

นางศิลดา อมรดิษฐ์ ๔/๒/๒๕๑๓ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๘

นางสมจิตร์ ศรีสุข ๑/๕/๒๕๐๖ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๓๙๙

นายสมปอง ทะยอมใหม่ ๒๐/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๐

นายสิปปานนท์ สายสิน
๒๓/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๑

นางสาวสุพรรษา คำสิงห์นอก
๑๕/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๒

นายสุรชัย ปญญา ๓/๙/๒๕๒๒ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๓

นางสาวอรวรา แสงสุขสว่าง ๕/๘/๒๕๑๔ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๔

นางเพลินพิศ สัจธรรม
๑๓/๕/๒๕๑๖

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๕

นางเพ็ญจิตร์ พืชทองหลาง

๒๖/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๖

นายเสนีย์ ศรีพาณิชย์
๔/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๗

นายไพรินทร์ ประจำ
๑/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๘

เด็กชายกฤตภาส แสนชัยยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๐

เด็กชายดังปรวัจน์ ดังกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๑

เด็กชายประดิพัทธ์ กะการดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๒

เด็กหญิงจรรยพร เจริญจรรย์พร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๓

เด็กหญิงขญาดา บัวน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๔

เด็กหญิงณพชร เณรหมื่นไวย

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๕

เด็กหญิงธาราพร พรมมานอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๖

เด็กชายรุจระวี เรมม์เลอร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๗

เด็กชายอัจฉริยวัฒน์ สำรวยรืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๘

เด็กหญิงรินรดา หลังทองหลาง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๑๙

เด็กหญิงวิรินทร์ สิงหวิสัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๐

เด็กหญิงสุธาสินี สุบงกช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๑

เด็กหญิงพิชชา ฉิมานนท์วิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๒

เด็กชายทัตสรวง ขันทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๓

เด็กชายนวมินทร์ จิรบูรณทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๔

เด็กชายพีรณัฐ สิงหวรรณุรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๕

เด็กหญิงกชกร พิมปรุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวัฒนะพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ท้าวเนาว์ เพ็งด้วง ๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๘

เด็กหญิงขวัญเรือน ไชยวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๒๙

เด็กหญิงชนมน สานุกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา แสงเสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๑

เด็กหญิงดรุณี สินปรุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๒

เด็กหญิงธนพร พันธ์ศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๓

เด็กหญิงปนัสยา ขำพรมราช
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๔

เด็กชายสหรัฐ วงษ์วาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ ปนสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๖

เด็กหญิงไปรยา คำระกาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๗

เด็กหญิงพนิตพร วรธงไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๘

เด็กหญิงพัชราภา ราโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก การณ์สูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มนัชวิภา

หวานสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๑

เด็กหญิงศิริวัลย์ อินทร์น้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๒

เด็กหญิงสิตา
โกมารกุล ณ นคร ๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร เนือนิม

้ ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๔

เด็กชายกันตินันท์ ลักษณะพรมราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๕

เด็กชายฐิตินันท์ ชอบรัก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสระน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๗

เด็กชายธนภรณ์ เหาะดอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๘

เด็กชายธีร์ วารินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๔๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ มิตรโพธิทอง

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๐

เด็กหญิงกนกมรกต โพธิคำ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๑

เด็กชายกมลชนก กันพ้นภัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๓

เด็กหญิงชนาภัทร เฉียดกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๔

เด็กหญิงญาณิศา วุฒิพรชานนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๕

เด็กหญิงทิฆัมพร กลีบกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๖

เด็กชายยศกร บุญฤกษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๗

เด็กหญิงนิรชา เช่นพิมาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช ศรีนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๕๙

เด็กหญิงพัชรพร ณัฎฐานันท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๐

เด็กหญิงพิชญากร ปริญญวัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๑

เด็กหญิงภัทราวดี วงษ์ภูเย็น
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๒

เด็กหญิงวรวลัญช์ ตันคงจำรัสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๓

เด็กหญิงสุปวีณ์ บัวผัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๔

เด็กหญิงสุวพัชร แว่นสระน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๕

เด็กหญิงโสภิตนภา
วิสุทธิญาณภิรมย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๖

เด็กหญิงอลินณภัทร์ ภัทรวาดวิจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๗

เด็กชายคิรากร ครเกษม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๘

เด็กชายชัยภัทร อุทัยพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๖๙

เด็กชายณฐพงศ์ ชาญช่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ พลาทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๑

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๒

เด็กชายบรรณวัตร อ้วนสูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๓

เด็กชายพชร ณ สงขลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๔

เด็กชายภครพล เจือจันทึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เชาวนเมธา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๖

เด็กชายรักษ์พงศ์ เฉือยสูงเนิน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๗

เด็กชายสหรัฐ พลธีรยุทธ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๘

เด็กชายธนาดล หาญชิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๗๙

เด็กชายนนท์ปวิธ สุดสาคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จูกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๑

เด็กหญิงจรรย์กมล สินธุวงสานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๒

เด็กหญิงชนาภัทร หักทะเล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๓

เด็กหญิงณัฐวิภา ผายสระน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ไชยต้นเทือก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กำเนิดกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๖

เด็กชายภีรภัทร์ ปานทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๗

เด็กชายสรรสิริ พรมงูเหลือม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แจ้งสำโรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๘๙

เด็กหญิงนิวาริน จันทร์ศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๐

เด็กหญิงนุชจิรา ผานกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๑

เด็กหญิงภัทรศยา พูนสถาพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๒

เด็กหญิงวรปภาภัทร นามณรงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๓

เด็กหญิงสุชาดา สาทะเล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสมประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๕

เด็กชายกิตติภพ เดชพิชัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๖

เด็กชายชนะชัย เรืองเวหา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๗

เด็กหญิงกมลชนก เอิบกิง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๘

เด็กหญิงกาญจนา ชัยมงคล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๔๙๙

เด็กหญิงกิติยา โทชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๐

เด็กหญิงจุรีพร ประเสริฐพงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๑

เด็กหญิงชลิตา คลังพระศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๒

เด็กหญิงนพวรรณ หอมจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๓

เด็กหญิงปภาดา พานงูเหลือม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๔

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ นามเขตต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๕

เด็กชายธนวรรธ วงศรีลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๖

เด็กหญิงปยธิดา ปนสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๗

เด็กหญิงพรไพลิน ลายนำทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๘

เด็กหญิงพรวิษา รักประสงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๐๙

เด็กหญิงภารดี กล่อมกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๐

เด็กหญิงลักขณา แสนโฮม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๑

เด็กหญิงวรางคณา ชาแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปยภัณฑ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๓

เด็กหญิงสุภัทรา ละครมูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ดวงอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๕

เด็กชายเฉลิมทรัพย์ ฤทธิไธสง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๖

เด็กชายธนภัทร หัสจรรย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๗

เด็กหญิงกอแก้ว ชันสำโรง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๘

เด็กหญิงเกศวลิน ธนัญญาทิวัตถ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา ชุ่มกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๐

เด็กหญิงพิชญาภา บุญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา โพธิชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๒

เด็กหญิงมีณา ศรีขยัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๓

เด็กชายเอกชัย ใจเทียง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๔

เด็กหญิงรดามณี ขยันดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ พรตะคุ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๖

เด็กหญิงสโรชา สิทธิหมืนไวย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๗

เด็กหญิงสุภนิดา สอนคำแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๘

เด็กหญิงหทัยพร พรมจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๒๙

เด็กหญิงอภิญญา มังกรรัตนะกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๐

เด็กหญิงอริสรา คมผักแว่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๑

เด็กหญิงอัจฉรา จากสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๒

เด็กชายคมศักดิ

์

มงคลสินธุ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๓

เด็กชายเจษฎา แถวจัตุรัส
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๔

เด็กชายฉันธวัธ พรพิฆเณศร๋
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๕

เด็กหญิงเกวลิน เรงพิมาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พานุช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุณุทัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๘

เด็กหญิงนภาพร สักการะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๓๙

เด็กหญิงนวนันท์ อุ่นสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๐

เด็กหญิงนิโลบล นวสาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พุกกะคุปต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๒

เด็กหญิงรินรดา กองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร เต็งผักแว่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๔

เด็กชายนนธวัช พีเกาะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๕

เด็กชายอนุพงษ์ กิงแฝง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๖

เด็กชายอัสนี หัมพา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญพามา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ทะนากลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ พึงพวก

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๐

เด็กหญิงสมฤดี เวยไว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๑

เด็กหญิงสุพิชญา บุญละคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี สว่างศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๓

เด็กหญิงเอวิกา นามกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๔

เด็กหญิงกลยุทธ์ แก้วคง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๕

เด็กชายกีรติ บุญจันดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทาโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๗

เด็กชายณัฐกิจ เชียวเวช

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๘

เด็กชายธวัชชัย นิลสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๕๙

เด็กหญิงชฎาพร หัสดินรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๐

เด็กหญิงชนาภา ปนรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๑

เด็กหญิงชนาภา ชัยบำรุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๒

เด็กหญิงชลธร สะอาดดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดีสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๔

เด็กหญิงณัฐพร สวนแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๕

เด็กหญิงธนัชชา ภัทรชัยยาคุปต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๖

เด็กหญิงธีรภรณ์ ประสานวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๗

เด็กชายปยบุตร เพิมสุขจิตร

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๘

เด็กชายพิรุฬห์ ขันศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๖๙

เด็กชายพีรพงษ์ วงศ์สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๐

เด็กชายวิวรรธน์ ม่วงจันทึก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๑

เด็กหญิงพัชราภา จำนงค์ธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๒

เด็กหญิงพิรญาณ์ เต็งผักแว่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๓

เด็กหญิงโยษิตา ปุกกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๔

เด็กหญิงสุธิดา คุชิตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๕

เด็กหญิงสุนิสา บัวนาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๖

เด็กหญิงสุภัทรา สุขโข
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๗

เด็กหญิงอมราวดี เต็งผักแว่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๘

เด็กหญิงอรพิมพ์ มะลิซ้อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๗๙

เด็กหญิงอริสรา โอภานุมาศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เนาว์สันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ปูนกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๒

เด็กหญิงดวงฤทัย เจิมโพธิกลาง

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๓

เด็กชายพลากร พิมพ์กลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๔

เด็กชายวีรยุทธ์ สิริสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๕

เด็กชายวุฒิชัย เพริดพราว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๖

นายหัสฎาวุฒิ ผุยพงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๗

เด็กชายหิรัณย์ วิเชียรพราย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๘

เด็กหญิงกุลจิรา คุณณานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จุลมาศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๐

เด็กหญิงวริศรา เหลาโชติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๑

เด็กหญิงวิชญาพร เอียมสมบูรณ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๒

เด็กหญิงอาทิตย์ติญา แก่นโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๓

เด็กชายก้องเกียรติ สิบพลกรัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๔

เด็กชายดัสกร เต็งผักแว่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๕

เด็กชายนครชัย นารินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ พร้อมสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๗

เด็กชายอนุกูล แดงสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๘

เด็กหญิงยุรารัตน์ ศิริมงคลขจร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๕๙๙

เด็กหญิงวสุรมย์ สนพะเนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๐

เด็กหญิงวาณี เทียวกลาง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๑

เด็กหญิงสาวิษตรี ทองดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๒

เด็กชายกิง

่

เผ่ากลุ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๓

เด็กชายจิระวุทณ์ ทรัพย์โภคี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๔

เด็กชายชาคร หลิว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๕

เด็กชายชุติมันต์ ราชครึ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๖

เด็กชายณัฏฐ์ มันคง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๗

เด็กชายธนาพัฒน์ สุมาลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๘

เด็กชายธีระยุทธ ผ่านสำแดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๐๙

เด็กชายนครินทร์ สมบูรณ์กุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๐

เด็กหญิงกาญจนา ศิริเมฆา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๑

เด็กหญิงกาญจนาพร จู๋สันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๒

เด็กหญิงจริญญา จงสุขกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๓

เด็กหญิงจามจุรี เพ็ญโคกกรวด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๔

เด็กหญิงทิฐินันท์ อ่าวสันเทียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๕

เด็กหญิงธนาภา กลีบกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๖

เด็กหญิงนริศราพร สุขพ่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๗

เด็กชายนพรัตน์ วงค์มะลัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ประโรกิจจักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๑๙

เด็กชายภัทรพล เพ็งจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๐

เด็กชายภาคภูมิ เจียรเกษม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๑

เด็กชายรพีภัทร สุขมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๒

เด็กชายวรวุฒิ ตันทะวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๓

เด็กชายวิศวะ วัลยภิญโญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๔

เด็กชายศุภกฤต สีหจรัส

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๕

เด็กชายสิรพัธณ์ อัคระธรรมเทียง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๖

เด็กหญิงปณิดา เบียกระโทก

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๗

เด็กหญิงปนัสยา รัตนัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๘

เด็กหญิงพลชา มณีน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๒๙

เด็กหญิงภนิดา กองแก้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดประทุม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๑

เด็กหญิงลภัส สงไพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญทิวานนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๓

เด็กชายกิตติกวิน กุดหินนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๔

เด็กชายกิตติพันธ์ ชัยบำรุง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๕

เด็กชายกีรติ ศอกจะบก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๖

เด็กชายเจษฏา กำแหงนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๗

เด็กชายเจษฏาพร สูงกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๘

เด็กชายชนินทร์ ผิวผ่อง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๓๙

เด็กชายณัชชานันท์ จีนรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๐

เด็กชายธีรโชติ ศรีมาลัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๑

เด็กชายประทีป แก่งกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๒

เด็กหญิงกรระวี โพธิวัด

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๓

เด็กหญิงจิดาภา สาระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๔

เด็กหญิงฐิติมา ดีสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดาวแกมรุ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์จอหอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๗

เด็กหญิงดวงดาลัด อินทร์จอหอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๘

เด็กหญิงนฤมล มหาชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๔๙

เด็กหญิงนันทิยา นาคใหม่
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๐

เด็กชายภูเษศ มนตรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๑

เด็กชายภูริช สมัตถภาพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่วมมีเพียร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๓

เด็กชายวัชรเกียรติ ศุภโชควิบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๔

เด็กชายศุภชัย สิงห์คำปอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๕

เด็กชายสุชานนท์ สว่างรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๖

เด็กชายอันรรฆ หอมแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๗

เด็กชายอนุชา เนืองชมภู

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๘

เด็กชายเอกชัย ทิมโพธิกลาง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๕๙

เด็กหญิงนิญาวดี เลิศจะบก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๐

เด็กหญิงปยะธิดา วงษ์จันลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยิงปญญาธิคุณ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๒

เด็กหญิงอศัลยา วงละคร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๓

เด็กชายกรณ์ดนัย เครือเล็ก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๔

เด็กชายกิตติคุณ เจริญวิวัฒน์วงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๕

เด็กชายจักรภัทร ทองปราบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๖

เด็กชายจิรสิน จันทองสา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ นรสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ใสใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๖๙

เด็กชายธนาภัทร แปะกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๐

เด็กชายนรินทร ประริปุนณะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๑

เด็กหญิงณิชารีย์ บุญจอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๒

เด็กหญิงบุญรัต จอยกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๓

เด็กหญิงปรางชมพู หวังรวมกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ วงษ์ธิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๕

เด็กหญิงวาริสรา ไกรจัตุรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๖

เด็กหญิงศศิธร เบ็ญจขันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา เปนเรียบร้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา มุ่งฝากกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๗๙

เด็กหญิงอภิญญา สวยผักแว่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๐

เด็กหญิงอัจราภา ดีขึน

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๑

เด็กชายณภัทร ปยะพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๒

เด็กหญิงลลิตา มุขสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๓

เด็กชายจารุวัฒน์ วงษ์ซอง
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๔

เด็กหญิงธัญจิรา โต๊ซำ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๕

เด็กหญิงสุทารันตมณี โกฏช่อง
๑๗๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๖

เด็กหญิงพิมชนก เมืองแสน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๗

เด็กหญิงปญญาดา วงษ์ใหนโกษ
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ กังกลาง

้

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๘๙

เด็กชายศักรินทร์ ฉิมพลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๐

เด็กชายธนพนธ์ บำรุง ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชัยไธสง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๒

เด็กชายชยุตม์ แก้วพิมพ์
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๓

เด็กหญิงนพสร จันทร์คงหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนวัว ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลสงเคราะห์
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๕

เด็กชายจิรพันธ์ ผลสงเคราะห์
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ กูลรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตรโค้ง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๘

เด็กชายจารุวัฒน์ เมืองศรี
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๖๙๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สีหานอก
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๐

เด็กหญิงรัตนาพร ศักดิดาเดช

์

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา ถานะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุริยะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๓

เด็กหญิงนันทิยา นาเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๔

เด็กหญิงศศิภา ภาชีสง
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๕

เด็กชายศิรภัทร ภู่นอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๖

เด็กหญิงรัตนาวดี รอดทองอ่อน
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๗

เด็กหญิงนภัสสร มุลนำอ่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๘

เด็กชายสิทธิชัย อุดนอก
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๐๙

เด็กหญิงศิริประภา เหล็กวงค์
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ก่อ
๑๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๑

เด็กชายภาณุกรณ์ เวียงอินทร์ ๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๒

เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วหนองแสง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๓

เด็กชายธีรภัทร ด้วงตะกัว

่

๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ แคลงพิมาย ๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๕

เด็กชายสรยุทธ สมส่วย
๑๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๖

เด็กชายณัฏฐากร ชาวสวน
๒๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๗

เด็กชายพสกร คำเขียน ๒๐/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๘

เด็กชายกิตติกร อินคำน้อย
๒๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๑๙

เด็กชายอำนาจ แก้วสำโรง
๑๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๐

เด็กหญิงสุทัตตา กังกลาง

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๑

เด็กหญิงชาลิสา ตะกิมนอก

่

๑๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุขใจ
๑๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๓

เด็กหญิงวิภาวี เกรัมย์
๒๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๔

เด็กชายปณณทัต บรรดาศักดิ

์

๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๕

เด็กชายโภคิน ยัญญะจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๖

เด็กชายณัฐพล อินทร์เบ้า
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๗

เด็กชายเตชิต ทิงเสีย

้

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๘

เด็กชายธวัชชัย สอนมานะ
๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๒๙

เด็กชายธีรนันต์ เพ็งสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๐

เด็กชายนิติกร ประตาทะโย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๑

เด็กชายภาคิน วินทะสมบัติ
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๒

เด็กชายเกียรติสุภัทร ภู่มาก
๑๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๓

เด็กชายวิษณุ อินทะนน ๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๔

เด็กชายไมตรี ชุดนอก
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๕

เด็กหญิงปยมาส สนิทพจน์
๑๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๖

เด็กหญิงหัทยา จันทร์แดง
๑๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา เทศไธสง ๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๘

เด็กหญิงสายนำ กังกลาง

้

๑๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๓๙

เด็กหญิงปทุมมา สืบบุก
๒๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๐

เด็กหญิงธวันรัตน์ อดทน
๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๑

เด็กหญิงพรรพิษา อ่อนอ้ะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๒

เด็กหญิงกชกร อนุวุฒิ
๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๓

เด็กหญิงสุนิสา จำปานิล
๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ คุ้มคง
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ชัยแก้ว ๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๖

เด็กชายภากร เวียงสิมมา
๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณพฤกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยแก้ว ๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๔๙

เด็กชายธนโชติ มิกโกสุม
๒๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๐

เด็กชายธรณิศ เศียรนอก
๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๑

เด็กชายพีรพล สมพานนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๒

เด็กชายเจษฎา ปญญา ๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๓

เด็กชายสงกรานต์ อดทน
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๔

เด็กหญิงสุจิรา เพิมพูน

่

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๕

เด็กหญิงณัฏฐนิชา พุทธบุรี
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๖

เด็กหญิงณัฐรดา จันทีนอก
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๗

เด็กหญิงชลธิชา วันนอก
๑๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๘

เด็กหญิงภัณทิรา เจริญสุข
๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๕๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชืนหญ้าปลอก

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๐

เด็กหญิงฐิติพร เทศไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๑

เด็กหญิงนันทิมา พูนมาก
๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๒

เด็กหญิงปรีณาภา อดทน
๑๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๓

เด็กชายชาญวิทย์ ยัญญะจันทร์ ๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๔

เด็กชายภาณุวัฒ์ สะอาดรัมย์
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๕

เด็กชายอรรถภูวดล กรินทร์
๒๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๖

เด็กชายอติชาต พุตหล่า
๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๗

เด็กชายณัฐวัตร จันทราภรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๘

เด็กชายวีรวัชร์ ฐิติพัทธ์ทวี
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๖๙

เด็กชายเกษฎา หาญชนะ
๒๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๐

เด็กชายธนภัทร อดทน
๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๑

เด็กชายชยุตม์ ม่วงแก้ว
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล คำแดง ๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๓

เด็กชายศุภกร แก้วจริง
๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๔

เด็กหญิงกานติมา เพ็ชรรักษา ๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๕

เด็กหญิงดวงใจ กล้าหาญ ๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๖

เด็กหญิงชาลิสา รูปขันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๗

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ชันยา
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๗๙

เด็กหญิงปยะพร คงคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๐

เด็กชายณัฐพล พันวินากูล
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๑

เด็กชายวรุถ ราชวงศ์ ๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๒

เด็กชายสุวิชา วงศ์ก่อ
๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๓

เด็กหญิงวันวิสา อดทน ๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๔

เด็กหญิงกัญญาณี แถวโสภา ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๕

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ติยะเวช
๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๖

เด็กหญิงจรูญวรรณ ด้วงตะกัว

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา เพ็งสา ๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา จรูญกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๘๙

เด็กหญิงอิษฎาอร พรภิญโญ
๒๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา งามเสมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๑

เด็กหญิงมุธิตรา ชัยภูมี
๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๒

เด็กชายพานเพชร เหลือสืบชาติ ๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๓

เด็กชายวิทวัส คำเสียง
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธบุรี ๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๕

เด็กชายภาคภูมิ เกทะโล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๖

เด็กชายวรเมธ อินนอก ๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญส่ง ๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๘

เด็กชายเมธา สนันไทย

่

๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๗๙๙

เด็กชายธราเทพ กล้วยกลาง ๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๖ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๐

เด็กหญิงสุนันทา อดทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๑

เด็กหญิงกาญจนา สกุลจร
๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๒

เด็กหญิงสุรจิต ศรีสะอาด
๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๓

เด็กหญิงกิตติมา ณะธรรม
๑๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๔

เด็กชายปยพัชร สมอาสา
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๕

เด็กชายลัทธชัย ธรรมสิงห์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๖

เด็กชายภทรพล มีนาราช
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เภาอ่อน
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๘

เด็กชายกิตติพัศ แสนเขือน

่

๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๐๙

เด็กหญิงศุกลภัทร เร็วจันทึก
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๐

เด็กหญิงอัญชลิกา เพ็งนอก
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ หลินศรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๒

เด็กชายปญญาวัตร์ วิลัย
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๓

เด็กชายธรรมรัตน์ สีลาดหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๔

เด็กหญิงกชกร หงษาวงศ์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๕

เด็กหญิงพรนิภา ปแก้ว
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๖

เด็กหญิงชลิตา แก้วคูนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๗

เด็กชายธนวิชญ์ แก้วทุ่งมน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๘

เด็กชายอิทธิกร สีสอง
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ สมอาษา
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๐

เด็กชายฐิติกร ชัยโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๑

เด็กชายพาที สีลาดหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภะกะ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วคูนอก
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๔

เด็กหญิงสาธิตา กิงมาลา

่

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๕

เด็กชายชัชนันท์ สามีน้อย ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๖

เด็กชายชนภัทร ชนิดนอก
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๗

เด็กหญิงฐานิสรา ซาวงค์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เสนนอก ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๒๙

เด็กหญิงนุชวรา วงหาจักร์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๐

เด็กชายกุลกันยา สุริยา ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๑

เด็กหญิงอนาวิล ศรีจันท์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๒

เด็กชายพิชัยภูษิต แผ่นอก ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๓

เด็กชายรวีโรจน์ พุดหล่า ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๔

เด็กชายศิลา อมฤกษ์ ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๕

เด็กหญิงกมรวรรณ ผินนอก ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๖

เด็กหญิงปวีณา คึมสูง ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๗

เด็กหญิงภัทธิชา หมอช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๘

เด็กหญิงไอลดา เฉือยนอก

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๓๙

เด็กชายไวภพ บ้วนนอก
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๐

เด็กชายนราวิทย์ ทานนท์นอก ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๑

เด็กชายธีรเดช สีกลม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๒

เด็กชายนครินทร์ แสนคำ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๓

เด็กชายศิรวิชญ์ ดีเลือก
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๔

เด็กชายธวัชชัย หินโม ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา พัฒนแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๖

เด็กหญิงมินตรา ดานะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจณ์ ภูผาดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๘

เด็กหญิงชลธิชา แพนไธสง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๔๙

เด็กหญิงรัชดา เทศักดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๐

เด็กหญิงอริสา พรมดีมา
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๑

เด็กหญิงภัทรมน นาบำรุง
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ่าเลียง

้

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ศรีอัมพร  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๓

เด็กชายสนฉัตร จรโคกกรวด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๔

เด็กหญิงนิภาภัทธ์ คำโคกกรวด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๕

เด็กหญิงณิชกมล อภัยรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๖

เด็กหญิงสิรภัทรา ริดจันอัด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๗

เด็กหญิงขจีพรรณ ทองด้วง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๘

เด็กชายชญานนท์ สมบัติ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เนียดกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๐

เด็กหญิงปพัชยา มาพะเนา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ แย้มประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๒

เด็กชายปรวัฒน์ กาชัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

ี

เงิมสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๔

เด็กหญิงณัฐธิตา ดอนนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๕

เด็กชายต้นกล้า กลินประทุม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๖

เด็กหญิงปญจรัตน์ ธนบดีภูวิสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๗

เด็กชายศรวิษฐ์ ดวงมาลัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา คงสาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๖๙

เด็กชายภานุพงษ์ โพธินอก

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๐

เด็กชายณัฐกวี ปนโคกกรวด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์โคกกรวด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๒

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ขวัญสูงเนิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมโคกกรวด
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๔

เด็กหญิงพัณณิตรา ภูตาเพิด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทรัพย์คณารักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๖

เด็กชายภาสกร อาศัยสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๗

เด็กชายทีฆทัศน์ พานทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๘

เด็กหญิงพิยดา จ่าพันดุง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๗๙

เด็กหญิงภูริชา แจ้งกิจจา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๐

เด็กหญิงนวพร ปอสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา หงอสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๒

เด็กชายนัฐภูมิ ดิฐประยูร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๓

เด็กชายภูริ หมันจิตร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๔

เด็กชายอดิเทพ วุลินันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๕

เด็กชายสรยุทธ์ ปอสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๖

เด็กชายพงษ์พันธ์ ไหลงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๗

เด็กชายชัยนันท์ หาญฤทธิกิจกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๘

เด็กชายศิวกร ค่ายบ้านกอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๘๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ
กระจ่างโคกกรวด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๐

เด็กชายธีระพล ชอบมวย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๑

เด็กชายสิรภัทร หอมพระยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๒

เด็กหญิงทิพย์เกสร บาดกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๓

เด็กหญิงนันทภัค สุปติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๔

เด็กหญิงชนาพร จุ้มอังวะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๕
เด็กหญิงสุมาลย์มงคล

เปาพะเนาว์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๖

เด็กชายอธิศ ถนอมพลกรัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๗

เด็กหญิงธิตินันต์ พุฒินอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๘

เด็กชายสงกรานต์ อนุกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๘๙๙

เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรภูมิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๐

เด็กชายอานนท์ แซ่ลิม

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สามพลกรัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๒

เด็กหญิงพลอยชมพู มุ่งแปลงกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๓

เด็กชายธนกฤต รัศมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ขึมสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖๙ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๕

เด็กชายอรรถนนท์ ฉิมสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๖

เด็กชายชัยพัชร์ ศรีสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๗

เด็กหญิงฉัตรฐมาศ เสนนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๘
เด็กหญิงนันท์นภัสสรณ์

เล็กสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๐๙

เด็กชายพาโชค ลัดกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๐

เด็กชายอัครเดช รำพันดุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๑

เด็กหญิงอริสรา ไตรสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๒

เด็กหญิงมัลลิกา เผ่ามณี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๓

เด็กชายนวพล ไชยชนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๔

เด็กหญิงศรัญญา เสงียมโคกกรวด

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๕

เด็กหญิงสุธิวา วงดารา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๖

เด็กชายสิรภัทร เทียงสันเทียะ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๗

เด็กชายรังสรรค์ หงอสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๘

เด็กหญิงนิศากร ภิลาศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๑๙

เด็กชายชนะชล เรืองสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๐

เด็กชายพลวัต ศรีสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๑

เด็กหญิงวรรณภา สมสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จงจัดกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ชืนสันเทียะ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๕

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ เฮงภู่เจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๖

เด็กหญิงวันวิสา ฉ่องสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๗

เด็กชายธนพล ธารไสว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกวียนโคกกรวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๒๙

เด็กหญิงสิริณญา วันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๐

เด็กชายวรัญู เพียรสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๑

เด็กหญิงธิญาดา อยู่สมบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๒

เด็กหญิงยุภาวดี พงษ์พีระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๓

เด็กชายเมธา เปรัตนสำราญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๔

เด็กชายธนาทรัพย์ อนุตรวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๕

เด็กหญิงณัฐวนันท์ ปญญากุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๖

เด็กชายรัตนชัย แสนกล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกวียนโคกกรวด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ชาญโคกกรวด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๓๙

เด็กชายธนกร ยิมมะเริง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๐ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๐

เด็กหญิงสุทธิวรรณ จ้อยสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๑

เด็กหญิงศรัณญา สุดทับ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๒

เด็กชายทินวัฒน์ นาคศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๓

เด็กหญิงวณิดา ไชยชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

จรโคกกรวด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๕

เด็กหญิงสุทธิชา มุดสูงเนิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๖

เด็กหญิงปยะฉัตร์ บัวหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา ปลอดกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๘

เด็กหญิงแกมกาญจน์ อานนจารย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๔๙

เด็กหญิงนุชจรินทร์ รวมพรมราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๐

เด็กหญิงยลนา คร่อมกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๑

เด็กชายเทพธาดา กสิพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๒

เด็กหญิงไพลิน เงียวสูงเนิน

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ ยอดคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๔

เด็กหญิงอารยา เกษมอมร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๕

เด็กชายภาสกร ชืนบัวทอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๖

เด็กหญิงอภัสรา ใจโคกกรวด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๗

เด็กชายนพรัตน์ คำจีน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๘

เด็กชายพงษ์พันธุ์ พันเลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๕๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ภู่แสนสะอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลปานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๑

นายศุภกร แซ่เง่า
๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๒

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ วิเศษโคกกรวด
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปดชาวัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๔

เด็กหญิงวิภาวินี วงษ์ละมาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๕

นายชินกร แอกประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๗

เด็กชายมงคล สีแปง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๘

เด็กหญิงณิชาภัทร นากลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๖๙

เด็กหญิงศรัณญา เข็มโคกกรวด
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๐

นายกิตติพงศ์ ไปรเวทย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๑

เด็กชายคมกริช เนียนพลกรัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๒

เด็กชายปราชญ์ นันขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๓

เด็กชายภาคภูมิ ธงสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ โขนพลกรัง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๑ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๕

เด็กชายธนวันต์ แซมกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๖

เด็กชายยุทธการ บรรจง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๗

เด็กชายสมรักษ์ ชะนะภักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๘

เด็กหญิงญาณิสา มุ่งขอบกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๗๙

เด็กหญิงดุษฎี กอบโคกกรวด
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๐

เด็กหญิงสุวรรณษา สอนจำนงค์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๑

เด็กหญิงอภิญญา เชาว์พลกรัง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ พุทธวาลย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

สันกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๔

เด็กชายอรรถพล เกียวสันเทียะ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๕

เด็กหญิงวรัชยา ท่วมพุดซา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๖

เด็กหญิงหทัย งามคง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๗

เด็กชายสุริยา เจิมขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๘

เด็กชายศตพร เตียนพลกรัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๘๙

เด็กหญิงพัชรา บรรจงหมืนไวย

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๐

เด็กหญิงสราสินี แย้มละมุน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๑

เด็กหญิงอติญา มลิพันธุ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๒

เด็กชายวุฒิชัย แสงคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๓

เด็กชายจักรริน สุวรรณปกษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๔

เด็กชายธนพล ชาญเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๕

เด็กชายรพีภัทร สินปรุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๖

เด็กชายมนัสนันท์ กิงนอก

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๗

เด็กชายกช เชาวรรณกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ เปาสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๑๙๙๙๙

เด็กหญิงนฤมล สุกำปง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๐

เด็กหญิงณัฎฐา ขอนพุดซา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๑

เด็กหญิงกาญธิดา ท่วมพุดซา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๒

เด็กหญิงอนันธดา ท้าวดวงดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๓

เด็กหญิงศิริประภา บุญโต
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๔

เด็กหญิงญาณิดา ทวีพุดซา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๕

เด็กหญิงญาณิศา ทวีพุดซา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงตะโก วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๖

เด็กชายบุญมี แสพลกรัง ๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๗

เด็กหญิงปาณิศา ยามานนท์
๑๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๘

เด็กหญิงศศิภา มีธรรม
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๐๙

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ แก้วพลกรัง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๐

เด็กชายอภิเชษฏ์ โนนพลกรัง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๑

เด็กหญิงเบญจพร นมขุนทด
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๒

เด็กหญิงภาวินี ประสิทธิสวรรณ์

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๓

เด็กหญิงสิรินทร์นภา ไชยแปง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๔

เด็กหญิงอนันตยา แย้มเมล์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โปรษยบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นมขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๗

เด็กชายภาคภูมิ บุญชัยณรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ ธรรมดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๑๙

เด็กชายภัทราวุธ จินดารักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๐

เด็กหญิงหทัยชนก กวดพุดซา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๑

เด็กชายกฤษณะ จ่างโคกรวด
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๒

เด็กชายภัทรพงศ์ จินดารักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๓

นายกฤตภาส นิกรกุล
๑๑/๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๔

นายณัญธัญ รัตรกูล ๒/๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๕

นางนภา เกียวสันเทียะ

้

๒๑/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๖

นายพงศวัฒน์ ถนอมพลกรัง
๑๕/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๗

นางพินทุ์พิมล ศรีสมบูรณ์ ๑/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๘

นางพูนเกษม ตังพงษ์

้

๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๒๙

นายมาโนต หอมจะบก ๓/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๐

นางรุ่งอรุณ โรจนภาคิน ๒๐/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๑

นางวิชิตา ดุลยปวีณ
๑๒/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๒

นางสมจิตร อาจปรุ ๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๓

นางอรสา อังสนานิวัฒน์ ๔/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๔

นางอรินทร์ ประโมณะกัง
๑๘/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๕

เด็กชายยินดี ปล้องสูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๖

เด็กชายวิทยา สัตพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปราณีตพลกรัง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๘

เด็กชายอัศวิน แทนพลกรัง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๓๙

เด็กหญิงญาณันธร ปราบแสง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๐

เด็กหญิงสุนิสา โพธิงาม

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๑

เด็กหญิงอารียา คำมี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๒

เด็กหญิงอชิรญา เมืองแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๓

เด็กหญิงปฏิมากร เพียรขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๔

เด็กหญิงเขมิกา แห่งภักดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๓ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๕

เด็กหญิงณัฐธมนษ์ เสนพลกรัง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๖

เด็กชายระพีพรรษ โพธิศรีขาม

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๗

เด็กชายทวิศว์ บานโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๘

เด็กหญิงมาริสา ลับสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๔๙

เด็กหญิงกัลยพร เคยพุดซา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๐

เด็กหญิงบวรลักษณ์ งามพลกรัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ เดชพลกรัง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๒

เด็กหญิงนิชาลี สุดกระโทก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๓

เด็กหญิงทินรัตน์ เตียนพลกรัง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ แสนกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๕

เด็กหญิงศรัณย์พร เคนโยธา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา เดสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๗

เด็กชายเตวิทย์ นิลพลกรัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๘

เด็กชายสรวุฒิ เปรียบสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๕๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เถาว์กลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๐

เด็กชายกานต์ระพี ใสพลกรัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดพันดุง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา ปราณีตพลกรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชาติวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๔

เด็กหญิงชนันธรณ์ สมจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๕

เด็กหญิงวรวิมล ปราณีตพลกรัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วกิงจันทร์

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๗

เด็กหญิงฐาปนีย์ แห่งสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ปราณีตพลกรัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๖๙

เด็กหญิงไอรดา ดงอามาตย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๐

เด็กชายรพีภัทร ขุนสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๑

เด็กหญิงอัญชลี แสนกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๒

เด็กชายภัทรพงศ์ โนนพลกรัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๓

เด็กหญิงทิตฐิตา วิเศษบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๔

เด็กหญิงนิชาดา เอมสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๕

เด็กหญิงกัลยาณี ปราณีตพลกรัง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๖

เด็กหญิงญาณิศา อุทิศรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ สันติประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๘

เด็กชายชุติเทพ ปราณีตพลกรัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๗๙

เด็กชายอรรฆพร ทองหอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๔ / ๖๑๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๐

เด็กชายสิงหราช ยศมืด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๑

เด็กชายศุภกร แทนพลกรัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๒

เด็กชายชูเกียรติ อุบลเชือ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๓

เด็กชายนัฐนันท์ งามพลกรัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๔

เด็กชายสงกรานต์ สัตพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ซุ่นกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รอดพันดุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา เกิดมูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๘๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โพธืสันเทียะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เคยพุดซา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา ปราณีตพลกรัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๒

เด็กหญิงสุณิสา ขอศรีกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๓
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๔

เด็กหญิงสุวารี จันทยาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๕

เด็กหญิงวิภาพร ปราณีตพลกรัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ลมสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๗

เด็กหญิงวิภาดา กีรัตยากุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๘

เด็กหญิงกัลยกร เลาขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๐๙๙

เด็กหญิงสมฤดี จอมเกาะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๐

เด็กชายภาณุพงษ์ เปงขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เกิดเพิมดี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี แช่มพุดซา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๓
เด็กชายเขตต์ณรินทร์ ไชยมงคล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลางสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แพทย์ตะคุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๖

เด็กชายนัฐพล มะเดือชุมพร

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๗

เด็กหญิงนภัสสร เขียนพลกรัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๐๙

เด็กหญิงปรียากร อายุศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๐

เด็กหญิงพรชิตา แสพลกรัง ๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ ชาญสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๒

เด็กชายเอกรถ คุ้มหินลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๓

เด็กชายเอกรัตน์ คุ้มหินลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๔

เด็กหญิงมุกฑิตา เสริมสมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๕

เด็กหญิงสิริยุภา ชัยบุรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๖

เด็กหญิงอัลิปรียา กล่องพุดซา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๗

เด็กหญิงนภาพร สีเขียว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๘

เด็กชายธนพัต ปราณีตพลกรัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๑๙

เด็กชายกฤษดา เกียวสันเทียะ

๊

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๐

เด็กชายทีปกร แสพลกรัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๑

เด็กชายเกริกชัย หนูจักร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๒

เด็กชายสำรวย ศรีวิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๓

เด็กหญิงนริศรา แพทย์ตะคุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๔

เด็กหญิงอทิตติยา เขียนพลกรัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๕

เด็กหญิงอารีญา รุ่งเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดงอามาตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๗

เด็กชายธนพล แสนมหายศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๘

เด็กชายทรงวุฒิ โพธิศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๒๙

เด็กชายรัชฐวุธน์ ปราณีตพลกรัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๐

เด็กหญิงกิตติกัน เบอร์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๑

เด็กชายพรรษา สารพลกรัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๒

เด็กชายกิตติพร ทรงรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๓

เด็กชายธนพรรษ สอสูงเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๔

เด็กชายวรากร สุขสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๕

เด็กหญิงนราภรณ์ เพียรขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๖

เด็กหญิงแก้วเพชร ลมสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๗

เด็กหญิงนงนภัส ภิรดาพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๘

เด็กหญิงกรองทอง เนาวรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๓๙

เด็กหญิงเขมิกา เดสันเทียะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๐

เด็กหญิงรัฎฐิติ เทียวสูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๑

เด็กหญิงศรุตา ทอนพลกรัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๒

นางกัลชิญา เทศสา ๔/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๓

นางชนานาถ ถิรธนากุลธน ๑๐/๕/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๔

นางดวงพร กระแสโสม ๘/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๕

นางพรพิมล ชินภา
๒๑/๑๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๖

นางสาวลักษณา อาจปรุ
๒๖/๑๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๗

นางสถาพร ปราณีตพลกรัง
๒๑/๑๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๘

นางสมมุ่ง สนพลกรัง
๑๔/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๔๙

นางสาวสุดารัตน์ ซือเศรษฐไกวัล

้

๑๓/๖/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๖ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๐

นางอุทัยวรรณ แซจอหอ ๙/๘/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๑

นายเอกชัย วงษ์กระจ่าง
๑๖/๑๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๒

นายชาญชลม์ อิทรผกาวงค์ ๔/๓/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๓

นายพุทธา สมสันเทียะ ๙/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๔

นางสาวรัจนา เนียมหมืนไวย

่

๘/๗/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๕

นางสำรวย สุดทองหลาง
๒๘/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๖

นายโกญจนาท วัชรวิศิษฎ์
๑๒/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๗

เด็กชายหัสนัย แน่นอุดร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๘

เด็กหญิงศิริวิภา กาศกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๕๙

เด็กหญิงทิวา สุวรรณโน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๐

เด็กหญิงพรมนัส นกใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๑

เด็กหญิงชลดา เพ็ญเกาะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๒

เด็กหญิงนภสร สามัคคี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ดุมใหม่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๔

เด็กหญิงอัมพรรณสิริ พุฒธำรงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๕

เด็กหญิงปยฉัตร เวียงสิมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กุยแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๗

เด็กชายณฐพล มะลิใหม่
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๘

เด็กหญิงณภสร รอนใหม่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๖๙

เด็กหญิงแพรวา จันทร์เพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๐

เด็กชายชาคริต เสงียมงาม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ มีนาภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๒

เด็กชายบรรณสรณ์ อินเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๓

เด็กหญิงสุรวดี แก้วน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๔

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ดาวรีรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๕

เด็กหญิงเพียงขวัญ ไชยวุฒิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๖

เด็กหญิงอิสรา พันสิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๗

เด็กหญิงนภัสกร เอียมเย็น

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๘

เด็กหญิงนิฐยา อินทรณรงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๗๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ มูลเค้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๐

เด็กหญิงอรนภา ยศจังหรีด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๑

เด็กหญิงอนงค์นาฏ โปสยะบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๒

เด็กหญิงศิวาภรณ์ มูลทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ภักดีงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๔

เด็กหญิงเบญจา เสือสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๕

เด็กหญิงพสชนัน พึงเพ็ชร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๖

เด็กหญิงนฤมล วิเชียรนพรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๗

เด็กหญิงจิรวดี ชาติรุ่ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๘

เด็กหญิงวิภาดา หาญชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๘๙

เด็กหญิงอรปรียา ดวงสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๐

นายเจริญทรัพย์ มีสุขเสมอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๑

นางสาวอสมาภรณ์ ทอดสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๒

เด็กชายวีรพล มังกรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๓

เด็กหญิงรุ่งฟา ประมูลใหม่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๔

นายภานุเดช หวังแนบกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๕
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ อยู่ยัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๖

เด็กชายชนะพล เดือนกระจ่าง ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๗

เด็กชายธีธัช เอียมกิจการ

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

พิรักษา
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๑๙๙

เด็กชายภาคภูมิ หอมซา
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๐

เด็กชายวุฒิชัย ก้อนใจจิตร
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๑

เด็กชายอดิศร พิรักษา
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๒

เด็กหญิงกชกร ถุงกลาง
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๓

เด็กหญิงดวงธิดา พิรักษา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๔

เด็กหญิงเพชรเมษา ชิดนอก ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๕

เด็กหญิงพิจิตรจินดา บุตรกลาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ภักดีนอก
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๗

เด็กหญิงธัญญา ภักดีนอก
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๘

เด็กหญิงภัณพษา ขาวนอก ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๐๙

เด็กหญิงแสงเดือน ปลังกลาง

่

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๐

เด็กหญิงสุชานันท์ รักษาพันธ์
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๑

เด็กหญิงศรุตยา กุนรา ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๒

เด็กหญิงแพรวา ถีอาสนา
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๓

เด็กชายพรีพัฒน์ แสวงนอก
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๔

เด็กชายณัฏฐกรณ์ พิรักษา
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๕

เด็กหญิงพุทธิศักดิ

์

ศรีสุข
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๖

เด็กชายกฤษดา แถวไธสง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๗

เด็กชายธนา เทพนอก ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร พิรักษา ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๑๙

เด็กชายพัชรพล ออกมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๐

เด็กชายพัฒธิกร บุตรกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๑

เด็กชายวรากร โตนนำขาว ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๒

เด็กชายสรธร มีเค้า
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๓

เด็กชายศรชัย ไหวพริบ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๔

เด็กชายอาณัฐ บุญทา ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุนเจิม
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๖

เด็กหญิงรัตวรรณ ราชวงค์
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๗

เด็กหญิงวรรพิชชา ทำสันเทียะ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีผา
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๒๙

เด็กหญิงธิณัฐตญา สุขสนวน
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๐

เด็กชายสมพงษ์ ศรียะนัย ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๑

เด็กหญิงสุรีย์นิภา มาศยะ
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๒

เด็กชายจีรายุทธ การสมโชค ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๓

เด็กชายดนัย อ่อนนอก
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๔

เด็กหญิงสิริจรรณญา เฉียงกลาง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๕

เด็กชายธีระวัช ภักดีนอก
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๖

เด็กชายวานิชย์ สนตาเถร
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๗

เด็กชายปญญาวุฒิ เภาจตุรัส
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๘

เด็กชายประภาส เภาจตุรัส
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๓๙

เด็กชายสุทิน หมันคง

่

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๐

เด็กชายสุพจน์ หมันคง

่

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๑

เด็กหญิงสาธิตา เศษกระโทก ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๒

เด็กหญิงเกศนี วิสุทธิโธ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๓

เด็กหญิงวรรณพร สร้างไร่
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๔

เด็กหญิงชุติมา สนิทชอบ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๕

เด็กชายเจษฏา การสมโชค
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๖

เด็กชายตันติกร อ่อนนอก
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๗

เด็กชายพนาดร คราวกลาง
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีคุณ
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๔๙

เด็กชายนิติรัฐ เศรษฐา
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๐

เด็กชายปฐม ชำนินอก ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๑

เด็กชายจิรพัทธ์ จันทะกุล
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ปนทะศิริ
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๓

เด็กหญิงธีรดา สอนประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๔

เด็กหญิงอินธิรา บุตรศรีภูมิ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๕

เด็กชายธีระเศรษฐ์ ศิริเถียร
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๖

นายธนยศ ปะเสทะกัง ๙/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๗

นางสาวรัชรินทร์ เอือสุวรรณ

้

๑๗/๘/๒๕๐๑
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๘
นางสาวประไพพรรณ

พงศ์วรเสนีย์ ๗/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๕๙

นางเพ็ญโฉม จันโพล้ง

่

๑๕/๘/๒๕๐๓
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๐

นางสุมาลัย เชียรพิมาย
๓/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๑

นางจิรภัทร ปะเสทะกัง
๕/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๒

นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์
๑๗/๒/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๓

นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยา ๕/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๔

นางมารศรี กล้าหาญ
๒๙/๘/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๕

นางวราภรณ์ รัตนวิชัย ๘/๕/๒๕๑๕ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๖

นางสาวดอกไม้ ช้อนกลาง
๑๓/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๗

นายนรินทร์ บัวทอง
๑๓/๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๘

นายสุภักดิ

์

วรชัย
๑๒/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๖๙

นายวิศิษฏ์ ใหญ่นำ
๒๓/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๐

นางสาวกนนกวรรณ แต้สวัสดิ

์

๒๐/๑/๒๕๓๕
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๑

เด็กหญิงชนิตตา ธนะรัตน์
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๒

เด็กหญิงนิภาพร บุญหมัน

่

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๓

เด็กชายแมนศิริ แสงศรี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๔

เด็กชายปรัชนา โทสิงห์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๕

เด็กหญิงจิดาภา ระกำ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๖

เด็กหญิงธีราภรณ์ จันขุนทด

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๗

เด็กหญิงบุษยารัตน์ ชูเนตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๘

เด็กหญิงพวงชมพู สุขสนวน
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๗๙

เด็กหญิงศุภัชญา ภูถนนนอก
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๐

เด็กหญิงสุชิตา วัดสระจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๑

เด็กหญิงอรัญญา บุตรดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพาลัย บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๒

เด็กหญิงวารี แสงฟา ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา อาจบำรุง ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๔

เด็กหญิงวัชรี มากบุญ
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๕

เด็กหญิงพรกนก แก้วจันทร์ดี
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๖

เด็กหญิงจิตรวลี กองขึน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทัศสุคนธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๘

เด็กหญิงวันศิริ กองขึน

้

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๘๙

เด็กหญิงวราศิณี แจ้งสว่าง
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๐ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๐

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วไพฑูรย์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา เรืองนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๒

เด็กหญิงวิชาดา แสงหาญ
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนเมือง บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๓

นางวิลัยกร จำปาเรือง ๒/๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๔

นายมมนูล เสริมศรี ๔/๔/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๕

นายอเนก จำปาเรือง
๒๓/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๖

นายพยุงศักดิ

์

ถ้วนนอก
๑๗/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๗

นางสาวสุทธิวรรณ ลามีนนท์
๑๐/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๘

นางวรรณิภา คอสันเทียะ
๑๙/๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๒๙๙

นายณัฐพล พลูสุข
๒๑/๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๐

นายประจักษ์ โพธิจันทร์

์

๑๒/๙/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๑

นายวิทวัส บรรยง
๓๑/๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๒

นายไพโรจน์ จำปาเรือง
๒๗/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๓

นางสาวเนตรนภา พุงไธสง ๗/๔/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๔
นางสาวพรรณาลักษณ์

เกตุนอก ๙/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๕

นางสาวปริชาติ กาญจนธวัช
๑๙/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๖

นางสาวภัทรากรณ์ นิจสมัคร

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๗

เด็กหญิงอทิตญา แก้วนพรัตน์
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๘

เด็กหญิงทัศนีย์ นวนตะคุ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๐๙

เด็กหญิงบุณยกร เสือปู
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๐
เด็กหญิงศิริกิตติญาณ์

จำปาเรือง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุ้มหมู่
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๒

เด็กหญิงสิรินทิรา จันทร์อ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๓

เด็กหญิงประทุมรัตน์ ทับเฉย
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พรมเสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๕

เด็กชายชิรากร แสงประพันธ์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๖

เด็กหญิงอริยา สมานใจ
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๗

เด็กหญิงอังคณา เช่นพิมาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๘

เด็กหญิงกฤติยา จู๋หมืนไวย

่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๑๙

เด็กหญิงสุชาดา ชอบบัว
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๐

เด็กหญิงสุทธฺดา นักรบ
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๑

เด็กหญิงสายชล ขอแรงกลาง
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ ชัยสิทธิ

์

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๓

เด็กชายสุทิน แก้วจุมพล
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๔

เด็กชายเดชา เศรษฐา
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชัยพิบูลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๖

เด็กชายสายชล สพกลาง ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ เพ็ชรัตน์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ยุโพธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๒๙

เด็กชายวรเมธ หาญยิง

่

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ขันโมลี
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุนอก
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๒

เด็กหญิงชลธิชา กวดนอก
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๓

เด็กหญิงนันท์นลิน โนนโพธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ นนทะศรี
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๕

เด็กชายภัทรพล ดงขาว
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๖

เด็กชายภูธเนศร์ ท้าวนอก ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๗

เด็กชายสุวิชัย รักษาชาติ
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐริณี สนิทชอบ
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๓๙

เด็กหญิงวรรณษา สนิทชอบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๐

เด็กหญิงบุศรา ชุ่มเต็ม ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๑

เด็กหญิงอารยา นนทะศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน บ้านวัด  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๒

เด็กชายคีตะ โตสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๓

เด็กชายฐิติวุฒิ เชือจาด

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ โชคบริบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๕

เด็กชายรุ่งเรืองเดช กุตลาใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๖

เด็กชายวัฒนพัฒน์ กุดหินนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๘

เด็กหญิงรุ้งทิวา ธุระตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๔๙

เด็กชายณัฐพล คุ้มจันทึก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ เยียมจันทึก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๑

เด็กหญิงภนิดา เชือจาด

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๒

เด็กชายพิทักษ์ สีหาอ่อนตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๓

เด็กชายภาคภูมิ ยาสี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๔

เด็กหญิงพรพรหม มงคลรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๕

เด็กชายธีรยุทธ ทำเสร็จ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๖

นายกวิน แสนแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทำนาย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๘

เด็กหญิงชนัญธิดา ไพบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๕๙

เด็กชายอภิชาติ เบาขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดสะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๒ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๐

เด็กชายศุภเชษ ยาสี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงสุดสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๒

เด็กชายเจษฎาพร อ่อนศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชูพันดุง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๔

เด็กหญิงภูธิษา สองเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๕

เด็กหญิงปนิดา ดวงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๖

เด็กหญิงวันวิภา บุญเกิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๗

เด็กหญิงมาธุสร จันทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๘

เด็กหญิงมาริสา จันทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๖๙

เด็กชายกาพชวิน ชินนอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๐

เด็กชายวราวุฒิ พาวขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ ชืนนอก

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๒

เด็กชายธนวุฒิ หาญนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๓

เด็กชายศักรินทร์ พันธ์เพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วอำนาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นรินทร์นอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๖

เด็กหญิงนราพร ลืนกลาง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๗

เด็กหญิงพรรณธิภา บำรุงนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชืนนอก

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๗๙

เด็กหญิงมัลลิกา นำแฟง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๐

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ครัวกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๑

เด็กหญิงสุทธิภรณ์ คำแสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๒

เด็กหญิงประติภา สูนขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๓

เด็กหญิงพิมพา นพคุณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำเค็ม วัดสะพานหิน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๔

เด็กชายเชิดชัย ฉลอมพงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๕

เด็กชายฐิติวุฒิ คุ้มวงษา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๖ เด็กชายไตรย์อินทร์ทาน
คำจันทึก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๗

เด็กชายปติภัทร ดอกไธสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๘

เด็กชายพิชาญเมธ จุไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๘๙

เด็กชายภูตะวัน ชมภูวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ เตาะไธสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๑

เด็กชายศิรวิทย์ ทองทาบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ตาลไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทับทิมใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๓ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ทิพรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ศิริเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๗

เด็กหญิงนถสร บุญเทียง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๘

เด็กหญิงนันตพร ปทุมพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๓๙๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ พึงนำ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ตรีภพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๑

เด็กหญิงมัณฑิตา เวสา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๒

เด็กหญิงรุจิรดา หนไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๓

เด็กหญิงวรรณิดา ปกกาโร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๔

เด็กหญิงศศิธร เจียมใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๕

เด็กหญิงศิรินธร พิมพ์โพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๖

เด็กหญิงสุจิตตรา สมจิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ แก้วแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๘

เด็กหญิงสุกานดา ชมกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๐๙

เด็กหญิงปทมาพร กลางนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๐

เด็กชายจักรีนฤเบศ การดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๑

เด็กชายณัฐพล พวงบุรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๒

เด็กชายธนัชพร ชัยเชิดชู
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๓

เด็กชายธนากร จ่าทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๔

เด็กชายธวัชชัย เครืองพาที

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๕

เด็กชายประสิทธิ

์

สุทธิโชติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๖

เด็กชายพงศธร ดวงแขไข
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๗

เด็กชายพัทธนันท์ แสงเทพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๘

เด็กชายวงศกร ทองสามัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๑๙

เด็กชายวรันศรี พิลึกดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๐

เด็กชายอนุชิต ฤทธิแสง

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ มามาก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๒

เด็กหญิงกัลยา โพธิแข็ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๓

เด็กหญิงจิตรอนงค์ ชมภูวิเศษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๔

เด็กหญิงชนิตรา สุวพัฒน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๕

เด็กหญิงณัชชา บุญเข็ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี ประสพบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๗

เด็กหญิงธัญนิชชา นำคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๘

เด็กหญิงนราพร เพชรรักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๒๙

เด็กหญิงนิตยา มงคลศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๔ / ๖๑๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๐

เด็กหญิงพัชรีย์ นิลจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ทำนานอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๒

เด็กหญิงรัชฎาพร ลอยพิมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ผลทาเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๔

เด็กหญิงศศิธร ประหูศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๕

เด็กชายกฤตมุข พุทธลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๖

เด็กชายกฤษฎาวุธ ลือเดช
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๗

เด็กชายกิติธัช ชีพไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๘

เด็กชายกิตติธัช เทียมทัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๓๙

เด็กชายจิรายุ ภูวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๐

เด็กชายเตวิช เวียงสิมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๑

เด็กชายธนัชชา บุญเทียง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๒

เด็กชายนาวิน โกนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เรียงหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๔

เด็กหญิงภานุพงศ์ นาคเรือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ ลานำเทียง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๖

เด็กชายวรวุฒิ ศรีสนิท
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๗

เด็กชายสหรัถ ฉลอมพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๘

เด็กชายสุทธิภัทร ริวกลาง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ท่องไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๐

เด็กชายอิศราวัฒน์ กระจ่างวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๑

เด็กหญิงเกตุจันทร์ เสาวพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๒

เด็กหญิงจันทิมา บัวนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๓

เด็กหญิงณัฐยา วงศรีลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๔

เด็กหญิงณิชา บุญเข็ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๕

เด็กหญิงนิชา ด่านกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๖

เด็กหญิงราตรี มนตรีปฐม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๗

เด็กหญิงศรันย์พร กะฉอดนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ต้อไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๕๙

เด็กหญิงสุนันทา จงปลูกกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๐

เด็กหญิงสุรัสวดี ท่อมกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๑

เด็กชายกฤษฏา คานกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๒

เด็กชายนวัตกรณ์ มีทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๓

เด็กชายวรชิต แก้วนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๔

เด็กชายธนัช มาบกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๕ / ๖๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๕

เด็กชายพีรพล แสนเลิศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เทียงน้อย

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หิรัญเขตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ ไพรนรินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๖๙

เด็กชายอติเทพ สืบสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๐

เด็กชายวรัญู แบนกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๑

เด็กชายธันยธรณ์ ริวกลาง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๒

เด็กชายอนุชา ราชเสนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๓

เด็กชายศุภกร โรงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วมูลเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๕

เด็กหญิงสุภาพร กองไทย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๖

เด็กหญิงหยดนำ ภุมิไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๗

เด็กหญิงนันทิชา ช่างโคตรพะเนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๘

เด็กหญิงกานต์มณี บุญทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๗๙

เด็กหญิงดุษิตา หว่างกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๐

เด็กหญิงอริสรา ฤทธิงาม

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ภายไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ เจียมใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ ต้อไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๔

เด็กหญิงธีริศรา สืบสำราญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตณ์ พวงพี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา กัณหา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๗
เด็กหญิงนัธธิดาวรรณ

เขจรเนตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๘

เด็กชายเชิดชาย ต้อไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๘๙

เด็กชายรัตชานนท์ ถินนอก

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๐

เด็กหญิงกนกพร เทียมทัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๑

เด็กชายพัชรพฤก จันทร์พรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๒

เด็กชายธีรพัฒน์ แหมไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๓

เด็กหญิงอมลณัฐ อัทสี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ศิลปกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๕

เด็กชายเจษฎากร เกตแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๖

เด็กชายวันชัย ธรรมเริง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๗

เด็กชายนฤปนาถ คำระกาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ปงพิมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๔๙๙

เด็กชายทัศพล นำคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๖ / ๖๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๐
เด็กชายนเรนทร์ฤิทธิ

์

แบนกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๑

เด็กชายคมสยาม โสภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๒

เด็กชายธนกร โตนำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๓

เด็กชายฐานันดร อินทร์พิมาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๔

เด็กหญิงบุญส่ง เกตุนำเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๕

เด็กชายภาคภูมิ ขินานา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๖

เด็กชายพีรยา เธียรพิบูลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๗

เด็กชายศุภราช สวามีชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๘

เด็กชายวีรวัฒน์ นันตมาศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๐๙

เด็กชายวีรภัทร ทำนานอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๐

เด็กชายณรงค์ฤิทธิ

์

กิจหนูรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๑

เด็กหญิงวรรณิดา จุไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๒

เด็กหญิงอริสราภรณ์ กิติสกนธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๓

เด็กหญิงอุษณี ภู่นาค
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใบสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๕

เด็กหญิงธันยพร สุขใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๖

เด็กหญิงธัญวลักษณ์ แฮ้วระยอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไพลมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๘

เด็กหญิงอวัฒน์สดา ทวรสันต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๑๙

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์พิมาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๐

เด็กหญิงดวงฤทัย พระเขียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองทาบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๒

เด็กหญิงพรนภา บัวแพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๓

เด็กหญิงพัชราพร เทียงแจ๊ด

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๔

เด็กชายชานนท์ จิตไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๕

เด็กชายธนวัต จันทร์ลิม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ลือเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๗

เด็กชายวิทยา วงษ์มณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๘

เด็กชายพงษ์ธาดา สียางนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๒๙

เด็กชายอรรถพล พรมอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๐

เด็กชายอภิสิทธ์ ภักดีแพง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ ดีเดิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๒

เด็กชายอานนท์ พันธุ์ดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๓

เด็กชายวีระพล โง้นสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เซียงหลิว

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๕

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์ชูกลิน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ต้ายไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วพิมพ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ สิมาชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๓๙

เด็กหญิงสุภาวิตา ศาลาแดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๐

เด็กหญิงธดาภรณ์ เวชไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๑

เด็กหญิงมีนรดา เพ็ชรนิล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๒

เด็กหญิงยุวดี จบปาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญใหญ่
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๔

เด็กหญิงอภิญญา ภักดีแพง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๕

เด็กหญิงพรรพษา ศรีแรต
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ไพลดำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๗

เด็กหญิงมาลินี คำสิงห์นอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๘

เด็กหญิงพลอยฟา ล้อมไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๔๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ต้อไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๐

เด็กหญิงสุภาพร แก้วพิมพ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จงเพียร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๒

เด็กชายจักรภัทร สาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๓

เด็กชายศิวกร ทำนานอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๔

เด็กชายกิรวัฒน์ รัตไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๕

เด็กชายสุภวัทน์ เรวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๖

เด็กชายอานนท์ หนูน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วทะเล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สำเภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๕๙

เด็กชายธีรเมธ บุญสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๐

เด็กชายธนพล ฉำสันเทียะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๑

เด็กหญิงศิวพร เสพกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๒

เด็กหญิงศิริประภา สวามีชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ต้อไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ รอดสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๕

เด็กหญิงกนกพรรณ ถินเทศ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๖

เด็กหญิงนภาพรรณ ดุลไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ หมายกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๘

เด็กหญิงพัฒน์นรี ศรีสนิท
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๖๙

เด็กชายกิติพงศ์ พุทธลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๐

เด็กชายภูตะวัน ลอยพิมาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๑

เด็กหญิงวรัญชลี บัวจารุพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๒

นางสาวธัญยพร ข้าวเบา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทนนำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ หนูหลำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๕

เด็กชายวชิระ พรมแสวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๖

เด็กชายชานนท์ เทากระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เพ็งลุน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๘

เด็กชายสมชาย ทองสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หมันการนา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๐

เด็กชายจักรพันธ์ กิติสกนธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๑

เด็กชายธีระพงษ์ พายไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๒

เด็กหญิงไพรินทร์ พุทรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คงนวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๔

เด็กชายณัฐกิตต์ สังสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๕

เด็กหญิงมนต์นภา ทะรินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๖

เด็กชายธีรภัทร พับกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๗

นางสาวมณีรัตน์ ธรรมเริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ พึงนำ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๘๙

นายอิสรพงษ์ ขวัญแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๐

นางสาวเกศกมล ปลืมธุระ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๑

นางสาวชนิดาภา ผาสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๒

นางสาวศศิกานต์ พูลสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๓

นางสาวสุชาตรี สีหานาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๔

นางสาวอารีรัตน์ อินทร์พิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๕

นายชัพวิชญ์ เอือไธสง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๖

นายไชยวัฒน์ ศิศาธิกรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๗

นายเทิดทูล พร้าวไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๘

นายธีรศักดิ

์

คำด้วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๕๙๙

นายพลากร โภยนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๐

นายพงศกร เสือดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๑

นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๒

นายรัฐพล เบ้าคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๓

นายศุภกิจ นนทะสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๔

นางสาวคัลทียา ยาตรา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๕

นางสาวจิดาภา พรมลิบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๖

นางสาวถิรดา แสงสุขสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๗

นางสาวเบญจวรรณ หวังชิวกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๘

นางสาวปทุมวดี สินอยู่
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๐๙

นางสาวพนิดา เธียรพิบูลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๐

นางสาวพนิตา บัวนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๑

นางสาวศิรินทรา พึงนำ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๒

นางสาวศุภดา บุญลับ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๓

นางสาวสุกฤตา ปจจัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๔

นางสาวสุพิชญา ต้อไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๕

นางสาวหฤทัย สุกิจเริงชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๖

นางสาวกมลวรรณ ด่านแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๗

นางสาวกมลพร พลวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๘

นายมินทะดา ทองทาบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๑๙

นางสาวจีรนันท์ แขวงดีนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๐

นางสาวภคินี รืนรมย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๑

นางสาวรักษณาลี นวลศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๒

นางสาวศิริญาภรณ์ ทองแท่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๓

นางสาวอารียา อ่อนสี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๔

นายสิริสาร ชัยชนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๕

นางสาวสุกัญญา ทองทาบ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๖

นางสาวอาทิตยา อาจนคร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๗

นายเจษฎากร ต้นโศก
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๘

นายพีรดนย์ พร้าวไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๒๙

นายพงศ์ภัค จันทร์ลิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๐

นางสาวสุดารัตน์ ทิพรอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๑

นางสาวอรยา มงคลศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๒

นายวรายุทธ แก้วเกิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๓

นายเชาว์วัฒน์ ลาดบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๔

นายพุทธินันท์ คำพิมาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๕

นางสาวณัฐพร ท่ากลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๖

นางสาวเนตรอัปสร พายไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๗

นางสาวพรนภา พิมพ์ศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๘

นายอภิสิทธิ

์

พละมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๓๙

นายทิวากร ธงไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๐ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๐

นายณรงค์ศักดิ

์

พยัคเดชาชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๑

นายวันเฉลิม สวามิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๒

นางสาวกนกกร เกมะยุรา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๓

นางสาวกัญรัมภา เทียงแท้

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๔

นางสาวสุรัสวดี อาทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๕

นางสาวอนุศรา บุญทัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๖

นายกฤษกร เดียวไธสง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๗

นายพงศกร ตุลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๘

นายพงศธร ตุลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๔๙

นางสาวกฤษณา ปวงกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๐

นางสาวรัญชนา เสาว์สุรินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๑

นายภัทรพล สายเมฆ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๒

นางสาวศิริพร เพราะแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๓

นางสาวอัญยดา วรสกุลพฤกษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๔

นายจิรวัฒน์ นามวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๕

นายฉัตรชัย ศรีแรต

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๖

นายธนากร ประเสริฐสังข์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๗

นายสาริน เย็นไธสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๘

นายอัมรินทร์ มากพูน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๕๙

นางสาวเจนจิรา ร่วมสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๐

นางสาวดารณี จันทบุรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๑

นางสาวศศิธร บุตราศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๒

นางสาวแสงตะวัน ศรีแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๓

นางสาวภัณฑิรา ลินไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๔

นายวิรัตน์ นาคเครือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๕

นางสาวปริตา บุญเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๖

นายฐิติวุฒิ กระเบืองกลาง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๗

นายปณิธิ งบไธสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๘

นายเพชรเอก ผาทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๖๙

นายสุรสิทธิ

์

นามจินดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๐

นายอนุภาพ ใจเรา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๑

นายภูชิชย์ นาคสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๒

นางสาวสุภารัตน์ พุดดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๓

นางสาวอภิญญา บรรหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๔

นางสาวดวงจันทร์ เอียงจันทึก

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๕

นางสาวพิชญ์นรี ฝาไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๖

นางสาวภาวนา ฟอกสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๗

นางสาวฤทัย ลอยพิมาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๘

นางสาววารุณี ทำนานอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๗๙

นางสาวศิริญาพรรณ แบนกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๐

นายชานนท์ แบนกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๑

นายศิกษก เดินรีบรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๒

นายศุภกิจ เชียงไขแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๓

นายสหัสวรรษ อำไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๔

นางสาวกนกพร เจริญสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๕

นางสาวจิรนันท์ ทับสนิท
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๖

นางสาวปรารถนา ใบสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๗

นางสาวยุพา รัตนจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๘
นางสาวเบญจมาภรณ์

ดรตะโกน
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๘๙

นายธนวัฒน์ เฉกแสงทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๐

นายปณวัตน์ อินทร์พิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๑

นางสาวอภิวรรณ ต้นศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๒

นางสาวณิชกุล ทบบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๓

นางสาวกัลยากรณ์ มดจัตุรัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๔

นางสาวโสภิดา ริวกลาง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๕

นายฐิติกร บุญสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๖

นายจิรวัฒน์ ตาลไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๗

นายนิกร จันทร์เพ็ญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๘

นายบดินทร์ กลางโสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๖๙๙

นางสาวชนิกานต์ ฤาษี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๐

นางสาวนภาพร เลยกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๑

นางสาวผกามาศ เชียงรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๒

นางสาวอุบลวรรณ กระฉอดนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๓

นายชนะ สงคราม
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๔

นายนิพนธ์ นำคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๕

นายพีรภัทร ดาวไธสงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๖

นายวุฒิพงษ์ สีอูด
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๗

นายศดิศ โง่นสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๘

นายศักชัย บุญเทียง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๐๙

นางสาวจิรารัตน์ ไชยราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๐

นางสาวชลธิชา บัวระพา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๑

นางสาวสุชาดา พิชัยสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๒

นายกัมพล ผาสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๓

นายธนวัฒน์ โตนำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๔

นางสาววรนุช โพธิแข็ง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๕

นายศักดา นำคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๖

นายเทวินทร์ ชินนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๗

นายทักษิณ จ่าทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๘

นายธนชัย จันทร์อัมพร
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๑๙

นางสาวอาทิตยา สิงห์อุดม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๐

นายชญานนท์ มาบกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๑

นายชุติมันต์ เดินเทียงรัมย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๒

นายธนากร ธรรมเริง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๓

นายธวัชชัย เอียงจันทึก

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๔

นายเพิมพูน

่

เพียวสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๕

นายสุเมธ หมายกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๖

นางสาวจันทนิภา คงนำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๗

นางสาวกาญจนา ฉิมสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๘

นางสาวสดุดี เสาร์ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๒๙

นางสาวสิริยากร กิติสกนธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๐

นางสาวริศรา คล้ายคลึงมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๑

นางสาวศรินญา พุฒธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๒

นางสาวผกามาศ ขำโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๓

นางสาวรจรินทร์ สมสวย
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๔

นางสาวชุดาพันธ์ ขันสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๕

นางสาวณัฐมลฑ์ ภายไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๖

นางสาวกนกพร กำเนิดกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๗

นางสาวอมรรัตน์ แว่นไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๘

นายอนุชา สมสวย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๓๙

นายภาคภูมิ อัทสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๐

นายทัตพงศ์ พลายงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นางออ  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๑

เด็กชายนลธวัฒน์ กุดโต้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๒

เด็กชายเมฆินทร์ ปะทีตานัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๓

เด็กชายวัชรพล วงษ์อินจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๔

เด็กหญิงวิรดา น้อยเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๓ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๕

เด็กหญิงอนิศรา น้อยเสนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๖

เด็กหญิงอลิสรา ดรมุ่ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๗

เด็กหญิงวริศรา โสระเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๘

เด็กหญิงอรวรานุช ประตาทะโย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๔๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพียงคาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๐

เด็กหญิงมนต์ลดา โพธิภูงา

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๑

เด็กชายนันทชัย ก่อสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๒

เด็กชายอนุวัตร บุตะอินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๓

เด็กหญิงพรวิไล แก้วพิมพ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๔

เด็กชายภูมิชยา ภูโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำทะเนตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๖

เด็กชายนนทวัฒน์ อินต๊ะปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เต๊ะเปย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๘

เด็กชายธนพล โททำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๕๙

เด็กชายธีรยุทธ ร่วมสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๐

เด็กหญิงอารีญา แสนบุญศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๑

เด็กชายอิทธิเดช คิมหันต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๒

เด็กชายธนพนธ์ พรูนพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ กุดโต้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๔

เด็กชายชัยชนะ เลวัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๕

เด็กชายคณากร ประจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๖

เด็กชายธานินทร์ บุญสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๗

เด็กหญิงเจตินา ทานา
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิว

้

กลางอุ่มจาน  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๘

เด็กชายเทวินทร์ คำอู
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๖๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยรส
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๐

เด็กชายรพีภัทร คำอู
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๑

เด็กชายสามารถ คำอู
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๒

เด็กชายเชิงชัย คำอู
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๓

เด็กหญิงศยามล สมประสงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๔

เด็กหญิงเทวิกา ยาประดิษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๕

เด็กชายศิวัฒน์ ทัดมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เราชคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๗

เด็กหญิงสมฤทัย จ่ากลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๘

เด็กหญิงธัญสุดา คำอู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พลดงนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๐

เด็กหญิงกานต์ติมา ปะระทัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๑

เด็กหญิงสิริมาภรณ์ ทองอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๒

เด็กหญิงชญานันท์ รักษาชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๓

เด็กหญิงชญานินท์ รักษาชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๔

เด็กหญิงวรินยุพา เหมิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชวนดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๖

เด็กชายกิตติภณ อาถนาทิพย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๗

เด็กชายอนาวิลลิว

่

ไทสงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๘

เด็กหญิงศุภิสรา ปุราถานัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๘๙

เด็กหญิงชุติมา แก้วนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๐

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีมงคล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๑

เด็กหญิงพาทินธิดา ทัพศรีรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๒

เด็กหญิงนิภาพร เมหิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๓

เด็กชายตรีรัตน์ สีเหลือง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๔

เด็กชายอิสระพงษ์ ชัยวัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๕

เด็กชายจิตติ คำทองทิพย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๖

เด็กชายณัฐพล พลเสน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิปานะเนา

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๘

เด็กชายธีรพล คำทุย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๗๙๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ พรูนพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๐

เด็กชายธนพล พลโฮม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๑

เด็กชายยภูริภัทร จุลพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๒

เด็กชายเพชรตะวัน นันทะกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๓

เด็กชายราชันย์ กิมเล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๔

เด็กหญิงปนัดดา สุรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๕

เด็กหญิงภัทราวดี ทองหลาบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๖

เด็กหญิงอรวรรณ ปะระทัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๗

เด็กหญิงพลอย สมศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๘

เด็กชายวีรยุทธ กุเวสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๐๙

เด็กชายจักรี ทะวิโยค
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๐

เด็กชายณัฐพล คำตัน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๑

เด็กชายอำนาจ บัวนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๒

เด็กชายกตัญู บัวนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๓

เด็กหญิงชนิษฐา โนนบุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๔

เด็กหญิงสิรินทรา โคตรมงคล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ สีเหลือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๖

เด็กชายพัชรพล ชุมภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๗

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีสันงาม
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๘

เด็กชายภัทรเดชา เพลิดนอก
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๑๙

เด็กหญิงพรทิพา นาปาน ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๐

เด็กหญิงปราชมินตา พรมกมล
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๑

เด็กชายพงษ์นุวัฒน์ เถือนวงศ์จำ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๒

เด็กชายธนากร นวลละออง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา หอมดวงพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๔

เด็กหญิงธนัญชนก พูนพิน
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ศรีบุญเรือง  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปะตาทายัง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๖

เด็กชายศุภชัย สาฆ้อง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๗

เด็กชายกนกศักดิ

์

เสือเขียว
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๘

เด็กหญิงปณิตา คำทองทิพย์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ทัพธานี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๐

เด็กหญิงจิดาภา นามคำ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๑

เด็กหญิงกานต์รวี ดอกกระทุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๓

เด็กหญิงดวงเพ็ญ คำสมัย
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๔

เด็กหญิงปยนุช คำภิบาล
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๕

นายศุภโชค เสริมพรปญญา
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๖

นายชินวัตร เปนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๗

นายธีรพงศ์ ทะชาดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๘

นายรุ่งสุริยา สังฆัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๓๙

นายสมิทธ์ บัวนาค
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๐

นางสาวขวัญนภา พลดงนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๑

นางสาวจิดาภา ตะวัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๒

นางสาวปวิตรา ปากดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๓

นางสาวฟาริดา บังบาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๔

นางสาวรัตนาภรณ์ เศษนาเวช
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๕

นางสาววราพร เหล่าอัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๖

นางสาวสุพรรณี คำอู
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๗

นางสาวศุภกาญจน์ เนยสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๘

นางสาวอนุศรา พลดงนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๔๙

นายชัยวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

คำสมัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๑

นายธนพล พันฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๒

นายวีรพล ทะคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๓

นายศรัณย์ บึงอ้อ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๔

นายสามารถ สุลัยมาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๕

นางสาวกัลยา อำภาคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๖

นางสาวนวภิชญ์ คำทองทิพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๗

นางสาวปาริฉัตร จิมชัยภูมิ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๘

นางสาววิภาดา คำทุย
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๕๙

นายณัฐพล เทียงผดุง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๐

นางสาวสุวรรณี ใจภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๑

นายธนวินท์ เตลอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๒

นางสาวณัฐกิตติ

์

สีลาดหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๓

นางสาววิชิดา วงษ์อินจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๔

นางสาวศิริกัลยา ปุราถานัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๕

นางสาวชลิดา กงศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๖

นางสาวศุภธิดา คำภูเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๗

นายเกียรติศักดิ

์

ภูมิทัศน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๘

นายจิรภัทร บุญส่ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๖๙

นายนิพัทธ์ กุลโล
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๐

นายปริตต์ ศรีมงคล
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๑

นายณัฐศักดิ

์

ไทธะนี
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๒

นายสุทธิพงษ์ กาญจนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๓

นายอนุชา คำษาวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๔

นางสาวมัชฌิมา ปุราถานัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๕

นางสาวอรพรรณ กัลยานี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๖

นายณภัทร ฉิมฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๗

นายชัยธวัช พลดงนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๘

นางสาวศิริวรรณ อันทะเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๗๙

นายมงคล ขามปอมนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๐

นายปรเมษฐ์ ทองโคตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๑

นายภูบดี นวนมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๒

นายจิรายุ นามคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๓

นายธีระศักดิ

์

คำภิบาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๔

เด็กชายพีรพัท ทวิโยค
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๕

นายวินัย สีอุบล
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๖

นายสุวัฒน์ เจริญราษฎร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๗

นางสาวจิรนันท์ นิลสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๘

นางสาวนรมน คำษาวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๘๙

นางสาวนฤมล พลเสน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๐

นางสาวภัทรจิตตรา กุลวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๑

นางสาวภัทราพร กูบโคกกรวด
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๒

นางสาวยุภารัตน์ อุ่มเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๓

นางสาววารุณี จิมชัยภูมิ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๔

นางสาวสุกัญญา ช่างยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๕

นายกนกชัย พลดงนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๖

นายเกรียงไกร ไววุฒิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๗

นายจิรพัทธ์ นานอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๘

นายณัฐสิทธิ

์

เงินจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๘๙๙

นายธนากร อัปกาญจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๐

นายวีรภัทร สะเทินรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๑

นายศุภวิชญ์ ประจิมนาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๒

นางสาวนิตยา บุญประถม
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๓

นางสาวอริสรา ทัพศรีรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๔

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์เพ็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๕

นางสาวสุดารัตน์ ปาระมัดโส
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๖

นางสาวธัญชนก ชวนดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๗

นายณรงค์ศักดิ

์

วงษาสืบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๘

นางสาววรรณศิริ พันทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๐๙

นายกฤษณารักษ์ สมใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๐

นายธนพงษ์ พลเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๑

นายปวรุตม์ เทพศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๒

นายพลตรี เสลาคุณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๓

นายภัศกร คำสมัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๔

นายมานพ คนธา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๕

นายศักดิดายุ

์

อุปมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๖

นายจักรพันธ์ สิงห์สร้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๗

นายปวริศ เทพศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๘

นายศิริวัฒนา เส้นเกศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๑๙

นายสุวิทย์ รักษาภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๐

นางสาวนริศรา กองทองนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๑

นางสาววิลัยพร จินนุภาษ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๒

นางสาวกรกนก จันทร์นุช
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๓

นางสาวยุวดี สีหาบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๔

นางสาวลดาวัลย์ เสนามาตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๕

นางสาวลลิตา พรมชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๖

นายกฤษณะ พยอม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๗

นายคีริบูรณ์ อุดรแดน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๘

นายณัชพล ปตถา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๒๙

นายธนายุต ทองโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๐

นายพีระณัฐ อินพันทัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๑

นายบัญชา นิลเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๒

นายภัทรภูมิ ตลาดเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๓

นางสาวณัฐริกา ราชคง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๔

นางสาวทักษภรณ์ เพียงเท
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๕

นางสาววศิราลักษณ์ เสนาแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๖

นางสาวอินทิรา จันทะมนตรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๗

นายสราวุธ บุรีนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๘

นางสาวพัชรภรณ์ มุลมองมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๓๙

นางสาวศศิประภา ทองโคตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๐

นายณัฐพล นามคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๑

นางสาวศิริกัญญา สอนศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๒

นายชัยมงคล กองทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๓

นางสาววราภรณ์ สุขหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๔

นายณัฐพล ใจใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๕

นายธีรพงศ์ คงเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๖

นายมนตรี บุตรดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๗

นายอดิศักดิ

์

ปตตานัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๘

นางสาวจิรนันท์ พรมกมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๔๙

นางสาวธันยพร รักษาชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๐

นางสาวสุธิดา มีกำพี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๑

นายจิตรกร ประทุมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๒

นายประกาศิต ภูสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๓

นายวัชรากร แห้วไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๔

นายวุฒิพงศ์ ดาขวา
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๕

นายศราวุธ คำสมัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๖

นายเสกสรร หงษ์พันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๗

นายอนวัช จรัสใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๘

นางสาวกิงหยก

่

พลเสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๕๙

นางสาวเจตทอง อาจหนองหว้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๐

นางสาวฐิติพร คำทองทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๑

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทเลิง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๒

นางสาวอรนิภา คืดนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๓

นางสาวกมลลักษณ์ พงษ์กล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๔

เด็กชายกฤษกร ขจรเทพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๕

เด็กชายเก้ากล้า แก้วนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๖

เด็กชายจักรกฤษ จีกลาง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๗

เด็กชายจีระวัฒน์ ปาระมัดโส
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๖๙

เด็กชายธงชัย ยอดปรีชา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๐

เด็กชายนภัสกร สารฟอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๑

เด็กชายบูรพา หวังเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๒

เด็กชายปยะ เงินจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๓

เด็กชายภรัณยู หงษ์พันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๔

เด็กชายวิณวัฒน์ โพธิปานพะเนา

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๕

เด็กหญิงกุลสตรี ทัดมาลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๖

เด็กหญิงจุรีพรรณ ทัดมาลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มังมี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๘

เด็กหญิงณิชากร ศรีพลนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ลุนกำพี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๐

เด็กหญิงปุณยากร พลดอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๑

เด็กหญิงไพริน เหล่าอัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๒

เด็กหญิงศุทธนุช สมใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา พิจุน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๔

เด็กหญิงสุชาดา เสือเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๕

เด็กหญิงอารยา ชัยบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๖

เด็กชายคณิสร นครไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๗

เด็กชายต้องครรลอง คำทุย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๘

เด็กชายปณณวัฒน์ โคตรศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๘๙

เด็กชายปยะราช เตียนศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๐ / ๖๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๐

เด็กชายพงศกร ประสงค์พันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๑

เด็กชายราเชนทร์ คำคูเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๒

เด็กชายวีระ ศรีจำปา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๓

เด็กชายสถาพร เกษร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๔

เด็กชายสุรชัย จำปาโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๕

เด็กชายสรพงษ์ ทองอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ สืบเนตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๗

เด็กหญิงสุภนิดา พิมพา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๘

เด็กหญิงอภิภาพร พึงพา

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๐๙๙๙

เด็กชายชัชวาลย์ งามหอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำบุญเกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๑

เด็กชายพงศธร เตลอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๒

เด็กชายพัทธพล พลดงนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๓

เด็กชายวรกิจ หนูหงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๔

เด็กชายวิวัฒน์ ชูเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๕

เด็กชายวิศิษฏ์ พลเยียม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๖

เด็กชายสงกรานต์ พิทักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๗

เด็กชายสหัสศวรรษ สังฆะมณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๘

เด็กชายอทิตย์ อุปมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๐๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จีกลาง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา คงเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๑

เด็กหญิงปยะฉัตร ปุราทะกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ใจภักดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๓

เด็กหญิงศิลปศุภา ศักดิอิสระพงศ์

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๔

เด็กหญิงอัมพร สุลัยมาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๕

เด็กหญิงกิตติมา วีระชัยสันติกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ระพี ดำนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๗

เด็กชายเจษฏา ไชยแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ราชคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๑๙

เด็กชายนพพร ชัยชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ฟอมไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๑

เด็กชายศรายุท ราชเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๒

เด็กชายศุภกร ปะตาทายัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๓

เด็กชายสุภชัย พลเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแสนพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๑ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๕

เด็กหญิงชลธร ปงบาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๖

เด็กหญิงณัฐการุณ พลเสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพลนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๘

เด็กหญิงบุษบา วรรณสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๒๙

เด็กหญิงวิลาสินี เพ็ชรวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๐

เด็กหญิงปราณปริยา สีลาดหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๑

เด็กหญิงกรรณิกา ปะระทัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๒

เด็กชายจิรายุ คำษาวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๓

เด็กชายธนกฤต ปวันนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๔

เด็กหญิงมัฉชญา บุตรโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๕

เด็กหญิงวริศรา ประสาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๖

เด็กชายจิรเดช เสือปู

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จินนุภาษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาระมัดโส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๓๙

เด็กชายธีรภัทร โสภาบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๐

เด็กชายนราวิชญ์ พันธ์พิบูลย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๑

เด็กหญิงนันทิตา พลเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๒

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ประพาศพงส์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๓

เด็กชายภูริภัทร จันเครือเกิด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๔

เด็กชายภูวดล วรรณจงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๕

เด็กชายภูวฤทธิ

์

มะโรง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๖

เด็กหญิงยชนา แก้วขวัญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๗

เด็กชายวรพรต ศรีชมชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๘

เด็กชายสุพัฒสรณ์ พลเสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๔๙

เด็กชายสุวิพัฒน์ พลเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๐

เด็กหญิงเสาวภาคย์ รัตนแสนศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ สัตยารัฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๒

เด็กหญิงเมธาวี เทียมพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๓

เด็กหญิงนัฐิชา หาญทองหลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๔

เด็กหญิงวนิชยา พบดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๕

เด็กหญิงกฤษณา เบาแรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๖

เด็กหญิงศรีวิไล สุวรรณทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๗

เด็กหญิงบุษยมาส เมียกขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๘

เด็กหญิงอลิสรา สัตยารัฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๕๙

เด็กหญิงอินชุอร อินทะศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๒ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ฝายนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๑

เด็กหญิงอธิติญา ปลังกลาง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๒

เด็กชายธีรภัทร จันทร์จำนงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๓

เด็กชายธนวรรธน์ เจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๔

เด็กชายสิทธิกร ชอบการไร่
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มุกดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๖

เด็กชายอัครเรศ ชีวมงคล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๗

เด็กหญิงกัญญากรณ์ แฟนพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๘

เด็กหญิงอรณา ทับทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๖๙

เด็กหญิงณิภาวัลย์ สิงห์โต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๐

เด็กชายสุวิทย์ คล่องแคล่ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๑

เด็กชายอาทิตย์ จิตรพิมาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๒

เด็กหญิงปยธิดา พูนพิมาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๓

นายโชคชัย กิจหวัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๔

เด็กชายทรงวุฒิ กองพิมาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๕

เด็กชายศุภชัย นามชาลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๖

เด็กชายศิริพงษ์ ฝายนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๗

เด็กชายธรรมรัตน์ บุญแต่ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๘

เด็กชายกรกฤต มนตรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๗๙

เด็กชายธเนศ เข็มมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๐

เด็กหญิงปาลินี ช่างแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๑

เด็กหญิงวรารัตน์ เร่งพิมาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๒

เด็กชายภัทรดนัย ห่อทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๓

เด็กชายณัฐดนัย จิตรพิมาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๔

เด็กชายธีรทัศน์ ด่านกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ก้อนแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๖

เด็กชายพาโชค หินพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๗

เด็กชายพุทธิพงษ์ ปรุงเรือน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๘

เด็กหญิงสิริวัฒนา กระสันกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา
วิไลวรรณตระกูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๐

เด็กหญิงอนัญญา ฮวดอุปต
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทรัพย์นา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๒

เด็กชายจีรภัทร์ พอขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๓

เด็กหญิงธัญชนก วิสุทธิแพทย์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวสา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๓ / ๖๑๐

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๕

เด็กชายคัมภีรพัฒน์ ทองคลี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เชือฟง

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๗

เด็กชายวิชิตชัย นามศรีชาติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๘

เด็กชายศราวุธ จงน้อมกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๐๙๙

เด็กชายศราวุฒิ รุ่งเรือง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๐

เด็กหญิงจุไรวรรณ ทนงใจ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๑

เด็กหญิงดวงกมล ชาลือ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๒

เด็กหญิงรัตนาวลี แฟขุนทด
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๓

เด็กหญิงลลิตา หุยขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กลึงสำโรง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๕

เด็กชายณัฐวัฒ พร้อมจันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๖

เด็กชายเพชรสยาม สุจริต
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๗

เด็กชายวราวุฒิ ใจมัน

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๘

เด็กชายวีรภัทร เสียบไธสง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๐๙

เด็กหญิงภัทราพร ศิลปชัย ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๐

เด็กหญิงสิดาพร หกขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๑

เด็กหญิงลวิตรา จันทน
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๒

เด็กหญิงสิริภัทร ยอดสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๓

เด็กชายกฤษฎา บีกขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๔

เด็กชายเจษฎา กลมกล่อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๕

เด็กชายบุญยกร แถบกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๖

เด็กชายวีระพัฒน์ ประสาทผล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๗

เด็กชายศิริธรรม ใจมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๘

เด็กชายศิษฏภณ ถัดจอหอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ภูกิงพลอย

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๐

เด็กหญิงพัชรี นาคแจ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๑

เด็กหญิงรุ่งนภา จูงกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล ชิดนอก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๓

เด็กหญิงศศิภาพร เอกสะพัง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๔

เด็กหญิงศิริกัลยา พูนขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๕

เด็กหญิงอสมา หิวพิมาย

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๖

เด็กหญิงอัญชิสา บุญมาก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๗

เด็กชายระพีพัฒน์ พร้อมจันทึก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๘

เด็กหญิงบรรฑิตตา ชัยตะคุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๒๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

แสนชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๔ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๑

เด็กชายต้นกล้า ดาศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๒

เด็กชายธฤษนุ กงขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๓

เด็กชายภูวนาท เวียนไผ่
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๔

เด็กชายมงคล จงน้อมกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๕

เด็กชายมงคล เย็นจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๖

เด็กชายวรพจ ชอบด่านกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๗

เด็กชายวิชยุตม์ ธัญญเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๘

เด็กชายวีรเทพ ไทยกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๓๙

เด็กชายษรวิชญ์ อยู่โคกสูง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๐

เด็กชายสิทธิโชค แสไพศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๑

เด็กชายอนุสิทธิ

์

วัฒนากลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หนูสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๓

เด็กหญิงจันทิรา ชาลือ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๔

เด็กหญิงณฐวรรณ คุขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๕

เด็กหญิงนลียา แท่นนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๖

เด็กหญิงนิชานันท์ สมงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๗

เด็กหญิงเนตรอารี ฟสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๘

เด็กหญิงเบญญา ใจมัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี จาดนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๐

เด็กหญิงปณิษฎา กวาวทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๑

เด็กชายโภคิน ชัยตะคุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๒

เด็กชายดนัย พร้อมจันทึก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๓

เด็กชายกิตติทัศน์ แซ่ก๊วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๔

เด็กชายธนภัทร อำกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๕

เด็กชายเจษฏา ดีกุมภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๖

เด็กชายทัตพล ประจักษ์จิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๗

เด็กชายพิรุณ ขันลำเจียก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๘

เด็กหญิงกนกพร โหมสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๕๙

เด็กหญิงจริญญา เก็บกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขหวาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๑

เด็กหญิงธาวินี จงน้อมกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๒

เด็กหญิงนริศรา หุยขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๓

เด็กหญิงนวพร พูลสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๔

เด็กหญิงใบเฟร์น เก็บกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๕ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๕

เด็กหญิงพรไพริน ฟสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ร่มรุกข์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๗

เด็กหญิงวิชุดา ดีพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๘

เด็กหญิงสถาพร แพงโท
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๖๙

เด็กหญิงสิริรักษ์ ตรีกลางดอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๐

เด็กชายณัฐวิชญ์ เชือสูงเนิน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แดวขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๒

เด็กชายประกิต ฟสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๓

เด็กชายสุรวุฒิ สุขหวาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญชืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๕

เด็กหญิงชนิดาภา ไพลาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๖

เด็กหญิงนัฐพร ศิลปชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๗

เด็กหญิงถิรพร เก็บกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๘

เด็กหญิงธนัชชา จันทร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๗๙

เด็กหญิงพิมมณีรัตน์ คุ้มน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา โพธินอก

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา หุยขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๒

เด็กหญิงศิริพร จุ้ยทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๓

เด็กหญิงสุธิดาวรรณ ขัตติวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๔

เด็กชายวงศกร กลีบกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๕

เด็กชายกิตติพล กูดซ้าย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๖

เด็กชายชัยวุฒิ สือกลาง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๗

เด็กชายธนทัต พามูลตรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๘

เด็กชายศุภกิจ พูลสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๘๙

เด็กชายสิริชัย ไหวพริบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๐

เด็กชายสุวินัย ทวีฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๑

เด็กหญิงเกศกนก เขียนค้างพลู
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ใยกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๓

เด็กหญิงเจนนี

่

กิบสัน

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โงสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๕

เด็กหญิงฟาตะวัน พันขุนทด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๖

เด็กหญิงมนธิยา วรวิเศษ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๗

เด็กหญิงวรรณนิสา นามศรีชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๘

เด็กหญิงวาสนา ชัยตะคุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๑๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี ลับแล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๖ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๐

เด็กหญิงอารยา พันขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๑

นายเอกรินทร์ จันทร์สว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๒

นายธนกฤต ช่อกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๓

นายรัชชัยยุต ศรีนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๔

นายวรพจ เย็นจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๕

นางสาวธัญญลักษณ์ แสไพศาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๖

นางสาวนภาวรรณ จูงกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๗

นางสาวสุภัสสร เคาะทองกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๘

นางสาวอัญชลี ฟสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๐๙

นายปฏิพัฒน์ ศรีคราม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๐

นางสาวสาวินี ชนะกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๑

นายณัฐพล บินสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๒

นายธีระพงษ์ เขียวกลางดอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๓

นายบัญชา เจิมโคกสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๔

นายสิทธิพล จงน้อมกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๕

นางสาวนริศรา ทุ้มกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๖

นางสาวสุนิสา จูงกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๗

นางสาวอมรรัตน์ ธงสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๘

นางสาวอรพินธ์ ฟสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๑๙

นางสาวอัญชลี เชียมขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๐

นายธีรภาพ พามูลตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๑

นายขวัญชัย บุญชืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๒

นางสาวกัญญาณัฐ ไพลาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๓

นางสาวดรุณี ปานหมืนไวย์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๔

นางสาวอภิญญา ทุ้มกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๕

นางสาวปณิดา พิขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๖

นางสาวเกศรินทร์ จงน้อมกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๗

นางสาวพรนภา หุ่นกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๘

เด็กชายสิรภูมิ คุ้มจันอัด
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๒๙

เด็กหญิงอรณิชา ดอกแคกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๐

เด็กชายถิรคุณ ดวงผุยทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๑

เด็กหญิงเมษา แสงมณี
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๒

เด็กชายธนบูลย์ สินสุพรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๓

เด็กหญิงขวัญข้าว ทิพย์ประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๔

เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา เชาว์โคกสูง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๗ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๕

เด็กชายจิรครินทร์ ดงนอก
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๖

เด็กชายนภณต์ น้อยกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๗

เด็กชายภูวิศ ลานอก
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๘

เด็กชายบัณฑิต ศรีเกาะ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๓๙

เด็กชายอนวัทย์ ยศกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๐

เด็กหญิงภาสินี จิมสันเทียะ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๑

เด็กหญิงภาคินี เครือเขียว
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๒

เด็กหญิงวริศรา มัททวีวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ปานแดง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๔

เด็กหญิงหงสนาถ กลินกมล

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๕

เด็กหญิงสุวิมล เชาว์โคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๖

เด็กหญิงพัณณ์ชยา หีบโคกสูง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๗

เด็กชายวิวัฒน์ชัย กลอนโคกสูง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๘

เด็กชายกิตติ อ่วมในเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๔๙

เด็กชายวัชรพงษ์ จอมเกาะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๐

เด็กชายภีมพล เชือสันเทียะ

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๑

เด็กชายวิทวัส สารกนก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๒

เด็กชายธีรพงศ์ มาตรโคกสูง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๓

เด็กชายรัฐโรจน์ ภิรัตน์พงษ์สุข
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีเกตุหิรัญกูล
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๕

เด็กหญิงจันทรวิมล พงษ์สีมาภรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๖

เด็กหญิงคัทลียา ปอมทะเล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา ถือพุดซา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๘

เด็กหญิงธนพร ทับจะบก
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๕๙

เด็กชายอิทธิพล เพิมเกาะ

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ มะเริงสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๑

เด็กหญิงนภาพร แตะจอหอ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๒

เด็กหญิงกนกอร ทิพย์ประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๓

เด็กหญิงอัจฉรินทร์ ทอนพลกรัง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๔

เด็กหญิงบุษดี ปานเพ็ชร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๕

เด็กชายชวัชชัย พินิจพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ รักด่านกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๗

เด็กหญิงพอเพียง หุ่นกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๘

เด็กชายภัทรพล ในเกาะ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๖๙

เด็กหญิงจิราพร เผนโคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๘ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมหอม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๑

เด็กหญิงอรอุมา ประภาสโนบล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๒

เด็กหญิงศุภิสรา จงจอหอ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๓

เด็กหญิงวศิณี พรมประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๔

เด็กชายนิติธร เสริมสุข
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๕

เด็กหญิงนุชจรี เถือนโคกสูง

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๖

เด็กชายตุลยวัต งามนาเสียว
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ อานสันเทียะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๘

เด็กหญิงณัฐยาพัชร์ อ่วมในเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๗๙

เด็กชายปรเมศ กิตติจารุกำจร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ เจิมขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๑

เด็กหญิงพลอยนภัส มณีใส
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คำหมืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ งามแสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๔

เด็กชายกรวิชญ์ ทรวงโพธ์

ิ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๕

เด็กชายธีรยุทธ รอดสุขโข
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๖

เด็กหญิงพรฑิตา พิมพาชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๗

เด็กชายสุภรัตน์ ต้นพุดซา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๘

เด็กหญิงสรัณญา เจิมโคกสูง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๘๙ เด็กหญิงณัทฐญากาญจน์

เอียมชัยภูมิ

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทรโรจน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๑

เด็กชายชินพัฒน์ เอกสาตรา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๒

เด็กชายยศพล เรียงสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๓

เด็กหญิงกุสุมากร แสนแป
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๔

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วจอหอ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๕

เด็กชายศิวกร เชาว์โคกสูง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๖

เด็กหญิงวรรณรดา อยู่ยง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๗

เด็กชายนิติวัฒน์ กลันผักแว่น

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๘

เด็กชายธนธรณ์ ถอนโพธ์

ิ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๒๙๙

เด็กหญิงพรนัชชา พรหมขันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๐

เด็กหญิงปาราวะตี สุขเสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๑

เด็กหญิงปาลิตา ราดด่านจาก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พิมพ์เงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๓

เด็กชายศิวกร พรมลัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๔

เด็กหญิงรุจิรา พวงไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐๙ / ๖๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๕

เด็กชายวรเวศ ช่วยแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๖

นางจรีพร บุ้งกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๗

นางนภาวรรณ มุ่งดี
๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๘

นางสาวนิตยา กกสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๐๙

นางสาวภูษณิศา บ่อทอง
๗/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๐

นางสาวมัทษมล พลคราม
๒๒/๘/๒๕๑๑

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๑

นางวาสนา เยียมมโน

่

๑๑/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๒

นางวิจิตตรา ใจเดียว

่

๒/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๓

นางศิริกุล นามโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๔

นางสุดใจ ศิรสุกล
๘/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๕

นางสุภัทรา ไกรษร

๒๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๖

นางอาทิตยา ตากกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๗

เด็กชายณัฐชนน ถินสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๘

เด็กชายชนธัญ ชมโคกสูง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๑๙

เด็กหญิงณิชา ชืนงูเหลือม

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๐

เด็กชายสงกรานต์ วรุตมพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๑

เด็กชายปณฑเดช คงเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๒

เด็กหญิงวีวินทร์ สมงอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๓

เด็กหญิงนัชชา บรรจงปรุ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สมุทรโคดม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๕

เด็กชายธนายุทธ อโนรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๖

เด็กหญิงทักษพร ลาดกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๗

เด็กชายวราทิฐ คงเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา เริงสนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๔๖๐/๒๑๓๒๙

เด็กชายนรพิชญา ถาจอหอ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ วัดประมวลราษฎร์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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