
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๖,๙๐๘ คน ขาดสอบ ๑,๔๒๘ คน คงสอบ ๕,๔๘๐ คน สอบได้ ๔,๑๒๑ คน สอบตก ๑,๓๕๙ คน (๗๕.๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายเงินแสน ใจชอบ

๒๔/๐๕/๒๔๙๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายสมศักดิ

์

ธัญญานนท์
๑๑/๐๑/๒๔๙๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายถนอม ชัยชนะ

๒๘/๐๘/๒๕๐๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นายสนอง สุดตา

๑๕/๑๐/๒๕๐๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายไพโรจน์ เทียมน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๐๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายอภิเดช แตะกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๐๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นายมะลิ แปนโสม

๐๔/๑๑/๒๕๐๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นายสวัสดิ

์

นุชสาย
๐๘/๑๒/๒๕๐๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายสุนทร วิเศษเสาร์

๑๕/๐๙/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายสมพงษ์ ปานนาค

๓๑/๐๗/๒๕๑๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายไพโรจน์ กมลผาด

๒๖/๐๑/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายสุวัจน์ บุญสันท์

๑๕/๐๔/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายวิโรจน์ แสงนิลหมืนไวย์

่

๒๙/๐๔/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นายสุขี นางสูงเนิน

๐๒/๐๖/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นายพยง ท้องพิมาย

๑๙/๐๒/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นายสฤษฎ์ เพ็ชรล้อม

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นายจีระพัฒน์ กิตจรูญพันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นายดัสกร พรพา

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นายชานนท์ จบสูงเนิน

๒๑/๐๒/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นายธีระศักดิ

์

กินนิน
๐๘/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นายเอนก บวชสันเทียะ

๐๕/๐๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นายไพโรจน์ คำพุด

๒๖/๐๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นายศักดิ

์

ฉิมงาม
๐๑/๐๗/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นายบำรุง น้อยภู่

๒๘/๐๙/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นายสมศักดิ

์

ชมภู
๒๘/๐๖/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นายวัฒนะ เย็นวัฒนา

๒๖/๐๗/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นายสุพจน์ เพิมสันเทียะ

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นายชัชวาล มุ่งลา

๐๒/๐๖/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นายยุทธชัย หัดสระน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นายสมพงษ์ เพ็ญเกาะ

๐๖/๐๗/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นายนำพล ขอพึง

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นายอาทร จอกแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นายสงกรานต์ ภาคยุทธ์

๐๕/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นายวินัย นางงามสำโรง

๐๘/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นายวรวุฒิ บุญส่ง

๒๐/๐๙/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นายอาทิตย์ พันธ์สอาด

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นายสุนทร งามพิษ

๑๐/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นายยุธณา นนทะนำ

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๓๙
นายไศลกาญจน์ บุญลือ

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๐
นายบัณฑิต สวนแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๑
นายมานพ ทันโคกกรวด

๓๐/๑๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๒
นายสุนทร กระจ่างพัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๓
นายอดิลักษณ์ เห็มวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๔
นายพันธ์เทพ แซกพุทรา

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นายวินัย ไทยอัฐวิถี

๑๘/๐๔/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นายธวัช กล้าเสมอ

๑๔/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นายพรชัย อาญาเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นายชนัต ศรีม่วงกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นายสุรศักดิ

์

เสาะสืบงาม
๐๒/๐๗/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นายสมศักดิ

์

ฤาชา
๒๗/๐๒/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นายจิระศักดิ

์

จิระธนเศรษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นายจรินทร์ โตพันธุ์ดี

๒๕/๐๖/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นายอานนท์ พวงเพ็ชร

๐๒/๐๖/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๔
นายไกรสร กำลังศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นายสมพงษ์ อวยสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นายโชคทวี ส่องกำปง

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นายอุทิศ คงโพธิน้อย

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นายศุภากร วรพันธุ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นายพงษ์พิษณุ สุดกระโทก

๐๗/๐๔/๒๕๓๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นายพิทักษ์ คุณประทุม

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นายสุวัฒน์ วิจิตรนิมมาน

๒๑/๑๐/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นายเกียรติศักดิ

์

สระเพิมพูล

่

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นายอาคม ศรีวิพัฒน์

๒๕/๐๙/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๔
นายณกุลชาย ดวงอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๕
นายเริงชัย เสาวรส

๒๓/๑๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๖
นายพิชัย บุญเลิศ

๑๙/๐๒/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นายรัฐติกร ยิงยอด

่

๑๐/๐๓/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นายสันทัด เพียพล

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นายสันติ รุ่งกุล

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๐
นายทวีศักดิ

์

ทองกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๑
นายบรรจง เชือกล้า

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นายประกาศิต สุริโย

๑๕/๐๑/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นายวิทวัส คงสตรี

๒๙/๑๐/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๔
นายปยวัฒน์ จ่าพันดุง

๒๕/๐๓/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๕
นายวิสิทธิ

์

พระพราย
๑๑/๐๙/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๖
นางสาววาสนา อินไข่

๐๒/๑๒/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๗
นางสาวจารุวรรณ วิชชาพิณ

๑๑/๑๒/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๘
นางสาวลำไพร เชืออุ่น

้

๐๘/๐๙/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวสมบัติ สีแสง

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวสุนิษา เพียงจันทึก

๒๐/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวรัตนา บัวสนิท

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวเกศินี ปลังกลาง

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวนำผึง

้

เย็นสบาย
๒๑/๐๒/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวนิศารัตน์ คิรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวเนตรนริศ พิณพิมาย

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงบุษบา กลินกล่อม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

โยงทองหลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายธนกฤต ปรึกมะเริง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงนัดดา ชามะเริง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวภัทราพร โคตรนวล

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงศรีรัตน์ อาศัยนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวอรวรรณ พยัคมะเริง

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอุมาพร เซมรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงเนตรนภา นามหมืนไวย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงเมธาวิยา จันทวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นางดาราทิพย์ บุรีมาศ

๐๙/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๗
นางสาวอภิญญา นันท์วราวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายกฤตชัย อุ่นสิงหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงกัลยา ดีนวลพะเนาว์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นายขจรกิต สีพะเนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายจตุรภัทร์ เพ็งเสนพะเนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจันทนา เกือปญญา

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงชลิตา สุขรอดมะดัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายชาญณรงค์ งามขุนทด

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐพล โพธิปานพะเนา

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธนพล ทองมะดัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงธนารัตน์ ราชภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ ถอยกระโทก

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายพงศกร ปองกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายวรวัฒน์ นาคพรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายวันชัย คุ้มกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงวิชุดา เพ็ชรกลันพะเนา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงสายฝน เสือทองปาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ ตินชัยภูมิ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงสุวันนี ศรีหงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายอนุกูล นุงกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายธนากร ขึงโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายนิติพน ใบโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายภาคภูมิ พินิจมะเริง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงนันทกานต์ โพธิพรม

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายศักรินทร์ ศักดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงอริตา เทียมวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายไพสิทธิ

์

วงสุนทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปานกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายศรราม ไขโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายฉลองรัฐ แชจอหอ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงฉัตรฤดี เกาทัณฑ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชยโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายธีรวุฒิ ชุ่มพุดซา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายบรรพชา บุญมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงพิมศิริ ส่องแสงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงวรรณษา อ้นทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงวารุณี กิงโพธิ

่ ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงสุกฤตา การบรรจง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี มืดทัพไทย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ มาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงเกศกมล พิรุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๐
นายธงชัย ขำเทศเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๑

นางนฤมล ลับไพรี
๑๓/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๒

นางวรรณาวดี ภักดีณรงค์
๒๙/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๓

นางนันทิช ฉัตรศุภสิริ
๒๔/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๔

นางพัชราภรณ์ พิมพ์โครต
๑๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๕

นางอรนุช สุขนาคินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงชญานิน สืบจิตต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา ภูบาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงกชกร เจียงวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา บ้วนกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายกฤตชะภัช จ่างโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ ชอบทดกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รักษาด่าน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงชลิดา กรองกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงบงกชพร ใบโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงพรพฤติกร เหมรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กชายพัทธพงษ์ ดีไพร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายวรากรณ์ คลอดกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงวิชญาดา จงหมืนไวย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงศศิธร พะยุหะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงสิริญา รัตนวิชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายจิรายุทธ จินดาภีร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ แซ่ลี

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แก้วพิลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายทัตพงษ์ วัฒนากลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงธนิษฐา ฝายพิมาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงธิมาพร มะปรางหวาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงนภัสกร สร้างไร่
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา งามเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงลลิตา เงินโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงศศิธร มีมาดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายศิวกร วงษ์มนัส
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายสมภพ ลักโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิงห์กล่อม
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ ชีโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายจิรายุ แผนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายภาสกร เวชสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายศาสตร์ศิลป กรีดำรงศีกดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๗๙

นางสาวสุรัตนา ชืนโพธิ

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาวอริศรา จันโท

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๑

นายโชคทวุฒ พันธุมะลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงโชตินภา ชนางกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๓

นางสาวธัญญารัตน์ ชายกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๔

นายนราวิชญ์ คลอดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๕

นางสาวนฤมล พุฒกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๖

นางสาวประวีนุช หินนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๗

นางสาววนิดา ขันทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๘

นายวิศรุต หนูกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๘๙

นางสาวอภิญญา ชนางกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวอัมพกา เบียดกลาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๑

นางสาวอาทิตยา สังข์สุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๒

นางสาวเจนจิรา จันทร์โท
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๓

นางสาวกมลพรรณ เขยกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๔

นางสาวจีรพรรณ ตับกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๕

นายชัยพฤกษ์ สุขยอดพะเนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

อุทัยรัตน์เจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๗

นางสาวณัฐรดี แก้วโท
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๘

นายธนพล จรัญจอหอ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๑๙๙

นายธนัท ด้วงต่าย
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๐
นางสาวนภัสสร อุบลโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวนำทิพย์ โพยนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นางสาวปทมา เหงกระโทก

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นายพิทัศน์ ด้วงโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวมารวย แผ่นเงิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๕
นายวรรณเดช ขึงโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๖
นางสาววันวิสา จอมงูเหลือม

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๗
นางสาวศรสวรรค์ พรมขุนทด

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๘
นางสาวศิรินภา กอบสันเทียะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๐๙
นางสาวศิรินันท์ จันทเสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๐
นางสาวศิริเกศ เพ็ชรสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๑

นางสาวสกุณา นิลนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๒

นางสาวสุชาดา ไขแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๓

นางสาวสุรางคนา ดอกทุเรียน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๔

นายสุวิทย์ พรมลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๕

นางสาวสโรชา ซอกทองหลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๖

นางสาวอริศรา วิโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๗

นางสาวอังคณา มุ่งพึงกลาง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๘

นางสาวอาทิตยา ปกเขมายา
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๑๙

นางสาวอาริสา ชาติไทย
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นายเอกพล จ้องสระ

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๑

นางสาวโชติกา เชยโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงปวีณา หนูโคกสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ์ นวลจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีอภัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงอิษยา ศรีอภัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๖

นางสาววันเพ็ญ วรรณโก

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ   

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ รวยสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชียรโคกกรวด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๐๒๒๙

นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นายปฏิภาณ ด้านวังขวา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๑

นายปณชัย โรจนาปยวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๒

นายประกาศิต คุณโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๓

นายพิชญตม์ อำบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๔

นายวิษณุ ค้าเครืองเรือน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๕

นายสิริวัฒน์ ว่านเก่าน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๖

นายอนาวิน รอดกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๗

นายอภิวัฒน์ ม่วงประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๘

นายอภิสิทธิ

์

แย้มพรมมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๓๙

นายอิทธิพัทธ์ ศิริวิโรจน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๑

นางสาวกุลนรี ฤทธิเอนก

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๒

นางสาวเกษราภรณ์ สอนสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๓

นางสาวชุติกานต์ หลายประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๔

นางสาวโชติกา ทับธง
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๕

นางสาวฐิติรัตน์ ภู่พิจารณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๖

นางสาวณัฐนรี รักษกุลวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๗

นางสาวดวงนภา ชืนชม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๘

นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๔๙
นางสาวเบญจมินทร์ วิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางสาวปารียา วงษ์สุรินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๑

นางสาวพิชญาภร ยำเกรง
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวแพรวพรรณ ประวะศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๓

นางสาวมุกทราย สีทานอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๔

นางสาววรินทร ศิรินอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๕

นางสาววาสิตา เนาว์สูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๖

นางสาวศุจินธรา สิมพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๗

นางสาวสุรีรัตน์ รัตนวิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๘

นางสาวสุวัฒนา การงาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาวอภันสิตางคุ์ ปาลาศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวอรปรียา อิฐไธสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๑

นางสาวอัมรา สวัสดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๒

นางสาวอินท์ศดิศา ถิระธนบุตรศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๓

นายเกียรติศักดิ

์

สายกระสุน
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๔

นายทรงภูมิ อานันทคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๕

นายธนวัฒน์ อรุณเรือ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๖

นายธัญ สันตติวงศ์ไชย
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๗

นายสรสิช จำเริญลาภ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๘

นายสิทธิพงษ์ เวชแพทย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๖๙

นางสาวกนกกร ทิพย์รักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวกุลิสรา จิรเกษมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๑

นางสาวญาณิตศรา จังทาหรีด
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๒

นางสาวณัฐรดา นามสว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๓

นางสาวธัญรดา สังขรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๔

นางสาวนลัทพร ทองดีนอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๕

นางสาวณัชฐกาญจ์ หงษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๖

นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๗

นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาวปภาวรินทร์ ยงยุทธ

๐๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๗๙

นางสาวพัชราภา วิจิตรขจี
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๐
นางสาววลัยลักษณ์ ภูบาลชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๑

นางสาวศุภนิดา สันติสกุลพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๒

นางสาวสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๓

นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๔

นางสาวโสพิศชนก สมเหนือ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๕

นางสาวอิศรา ขุนทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๖

นางสาวชาคริยา บุญประกอบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๗

นางสาวปริญญาพร พรมเพลง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๘

นางสาวสุทธิรัตน์ แถมจะโปะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๘๙

นางสาวนำฝน หุ้มไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวอาทิติยา ดุนขุนทด

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๑

นางสาวพิชญ์นรี เอมสีแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๒

นางสาวณิชาภัทร สุรพยัคฆพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๓

นายสุวัจน์ รอสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๔

นายจักรพงษ์ พรโสภิณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๕

นางสาวปาริชาติ อิมกลาง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๖

นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๗

นายธนากร สียางนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๘

นางสาวปญญาพร ด่านสูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๒๙๙

นางสาวไอวริญย์ ปภาธนาศาสตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวอัญวีณ์ เทียมมณีเนตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวชนัญญา โคตรชมพู

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวญาดา เพิมผล

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวมัลลิกา แหนกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวยลดาจิต ทองปาน

๑๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นายณัทพงศ์ ทหารนะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นางสาวนวพร

โสภิตลีวัฒนานนท์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวศศิธร สนศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วัดหนองรังกา  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจิตตราพร ไกรกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุภัสสร ทิมโคกกรวด

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจตุพร มาธงชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงจนิสตา เปรียมโคกสูง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงจิดาภา ภูวสรรเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงจิรภิญญา เข็มมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ถึงอินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เขพันดุง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงชณิดา เสนีย์วงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงณัฐนรี แดงคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงณัฐพร พาขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงธนัชชา เชือทอง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงธนัญญา เกสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันแสวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ รักวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงประกามาศ ขอเหนียวกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงพรพิมล กาณารักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงพิชญา อมรกิตติถาวร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มณีรัตนพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ชินสำราญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายภูรินทร์ แจะสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงรุ้งฟา ดาวรีรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงศยามล ดวงมงคลสิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงศศิภา ศรีกำพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงสิริยากร รักด่านกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงอมลวรรณ ครองบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงไหมไทย อ่อนศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๕

นางสาวจิตพิสุทธิ

์

ผินสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๖

นางสาวชลิตา รัตนาพันธุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๗

นางสาวญารัตน์ ปุกหมืนไวย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๘

นางสาวธนพร จันทสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๓๙

นางสาวธนพร โชติจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวธัญธร โต๊ะกำแหง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๑

นางสาวนภัสสร ท้าวสูงเนิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๒

นางสาวนุชวรา นนท์เสนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๓

นายบัณฑิต สินปรุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงปนัดดา เดสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงรชฏฝน มุ่งบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๖

นางสาวศุจิกา วังนุช
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๗

นางสาวสิรภัทร นุชใหม่
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๘

นางสาวสุภัสสรา เสิงขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๔๙
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวกาญจณา สายจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๑

นางสาวจรรยพร ขำทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๒

นางสาวฐิติมา โกเมรุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๓

นางสาวทวินันท์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๔

นายทินกร แกลงกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวนฐาชา ศักดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๖

นางสาวนันทชพร รัตนกาฬ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๗
นางสาวประทานพร พรมพะเนาว์

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๘

นายพงศกร กันแตง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวมัสยา จอมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๑

นางสาวลดาวัลย์ ทานคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๓

นางสาวสุณัฐชา ชีวะนิจกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๔

นางสาวสุวรา เปรียมสูงเนิน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวอินธิราภรณ์ มะโนบาล

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๖

นางสาวเจนจิรา กะการดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๗

นางสาวโศรญา ใหญ่สูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๘

นางกลอยใจ มุกดา
๒๖/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๖๕๙/๐๓๖๙

นางรุจิลดา กาศรี
๐๔/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นางสิรินทร์ชญา บุณยเกียรติ

๐๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๑

นางอรญา พิมพ์วรากร
๑๓/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงนพวรรณ ภวภูตานนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงเข็มทิพย์ แก้วสุทอ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงกันนิกา กิงโคกกรวด

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงจตุพร เขาโคกกรวด
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงณัฐกร นพพิบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์พุดซา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จอมโคกสูง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ผลกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงอาลีนา มิงขวัญ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แฉกพิมาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงชุติมา ล้อมกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ แสพลกรัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดดอนชมพู  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๔

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๕

นางยุพาพรรณ ถวัลย์วีระวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงปยธิดา โพธิภาพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงสุภาพร แดนงูเหลือม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงทัศวรรษ แซ่ตัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงพนิดา กิงพุ่ม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดดอนหวาย  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๐
นางสาวอุไรวรรณ สัจจาวรานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วัดโนนมะกอก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๑

นายบุญช่วย คำไทยกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วัดโนนมะกอก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๒

นางสาวพรธิดา สิงห์พรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๓

นางสาวนำฝน แก่นกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง วัดพลจลก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงชลฐิพร ครบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา หวังรายกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

เคียงกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลจลก วัดพลจลก  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายเขมชาติ เรืองจอหอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดเมืองที  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๘

นางสาวปภาดา ชิดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดเมืองที  

นม ๔๖๕๙/๐๓๙๙

นางสาวนวลแข เถาว์โท
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดเมืองที  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นางสาวศิริกัลยา ปลังกลาง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๑
นางสาวณัฐนันท์ พิทักษ์กลาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๒
นางสาวยุวภัค มูลทองหลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๓
นายกฤษฎา แหนกลาง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นางสาวสุกัญญา สีวิไล

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นางสาวอณิสา ผูกจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นางสาวนันทพร ชำนาญกลาง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นางสาวโชติรส เขียนโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๘
นางสาววันวิสา โชตินอก

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๐๙
นางสาวอุไรวรรณ วิสุนนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๐
นางสาวพลอยนภา ภาสำราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๑

นางสาวสุธิดา สุชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๒

นางสาวปรารถนา ภูกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๓

นางสาวสุกัญญา สำราญกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๔

นางสาวอินทิรา พูธพ้นภัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล ปลังกลาง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายณัฐพล ง้าวกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงดวงใจ เชิญกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงกุลนันท์ เกมกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงนพรัตน์ บันเทิงสุขสวัสดิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม วัดเหล่า  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงทิพย์วารี ของสันเทียะ

๓๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายนันธวุฒิ ศรีกำปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงปารมี หุ่นจะบก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงลลิตา แกกสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายวันเฉลิม เฉียดกำปง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ วัดกระเสียว  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงกัลยา แสนสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงชาลินี สีหาโบราณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายญาณวัฒน์ พรมจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงตรีดาว สุขขีผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายธนากร ขานสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนาลิน ชิยางคบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงปศย์ฑิยา กรมแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงพัทธมน หงสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงพิมลดา เรดสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงวรนารี พรมจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายวีระชาติ ลาดนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร แรตสนเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจเอือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา หงษ์แสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงสุทธิดา วิเศษสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุนิตา โอนสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา จริงสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงอริษา ปวงกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนเหลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

เลิศชัยภูมิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายชัยวุฒิ นิลวดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายชินวัตร กอบสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายธนกฤษ์ เนียมสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายปฏิภาณ โกสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๔๙

นางสาวอรทัย เชิดสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายอุดมทรัพย์ นิสันเทียะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงเกษศิณี ราดด่านจาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ฉัตรตะขบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายณัฐริกา ทองสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงธิดาเทพ จงสูงเนิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงมนทกานต์ ตัวอย่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงลักษณา โพธิฤทธิ

์ ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงศิริพร สนสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เวียนสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงนันธิตา สายสิญจน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ อ่วมสันเทียะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงนำฝน ต้นจันดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงเบญญาภา เชิดโคกสูง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ บุญลอย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพรกนก ช่างประดิษฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงพรพิมุกต์ ทองเยิน

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงพัชริดา จงจัดกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงมณีกาญจน์ มีเกาะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงมานิตา ลือสันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงมาริสา กรองมะเริง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายวุฒิเมธ แยกโคกสูง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงศิริพร หงสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชีโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธิศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี ขุนอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงอารยา สดกำปง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงอินทิรา แย้มวาจา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงปทุมพร แก้วผ่อง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว โลสูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล น้อยศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายศุภณัฐ ทองหมืยไวย์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ชาติโคกสูง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงกาญจน์ชิตา แก่นภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา เทียนพลกรัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงจินดาพร แหขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทะดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายชนกนันท์
รอบคอบพรหมราช ๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๘

นางสาวชลลดา เทียนขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงชุตินันท์ เฟาสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงชุติมา เพียรเสมอ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายฐิติกร ชอบรัก
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๒

นางสาวณัชชา มณพรมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ธนศิริพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายธนพล เบียบสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๕

นายธนวัฒน์ มหาวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๖

นางสาวธนาภรณ์ สุภสร

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขูดสันเทียะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๘

นายธีรพงษ์ นุมตะขบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงนันทชา มูลมาตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงปนัดดา เบียจันทึก

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงปรารถนา พลสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวปาลิตา งันขุนทด

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพัชริน เงสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพันธิตรา ธงสันเทียะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นายภูธเนศ แซ่อึง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นายภูมิศักดิ

์

หนูสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายภูวดล เข็มสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๘
นายมนัสวี บือขุนทด

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงรัตธิยาภรณ์ กินสำโรง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จิตตรง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงวนิดา เขียนค้างพลู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายวรเมธ งามสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายวรายุทธ เสวาภพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงวันวิสา คูสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๕

นายวิศวชิต กวนสำโรง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวศิริรัตน์ มีหมืนไวย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๗

นายสกล ดีไร่
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหล่านุกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงสุชานันท์ พานทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๐
นางสาวสุธิดา หาญเวช

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงสุนิสา นิลรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงหัทยา งีสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๓

นายอนุวัฒน์ ไกรสำโรง
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงอรพรรณ ผันฉิมพลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายอลังการ แก้วยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๖

นายอุดมชัย รันสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๗

นายเอกพจน์ เกตุค้างพลู
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงเอมวิกา โนมขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายคุณวุฒิ ทูลกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายเฉลิมชัย มนูญศักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงช่อผกา กาศกลางดอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ใจชอบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายพรมฤทธิ

์

กลิงกลางดอน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายพัชรพงศ์ เงินจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงพิชญา การินทรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายไพบูลย์ กลีบกลางดอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายภูผา ต่ายสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายภูริเดช เคียวกลางดอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายรวยรุ่ง กลีบกลางดอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ขาวกลางดอน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา พวงสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แกล้งกลางดอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายวัฒนา หนูสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายศรพิธาน สุระทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายสมบัติ เปกสันเทียะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายสัณหวัช ทองใบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายสาลี พวงสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงอรพินท์ จาดพิมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายอานนท์ ขันต์สันเทียะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายเอกพล พัฒนชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายกรรชัย ปุมสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงชนัญธิดา กลินค้างพลู

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๔

นายชินวัตร เทียงสันเทียะ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงญาณภัทร การินทรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายณัฐพล จอดสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายดลสิทธิ

์

เขียนค้างพลู
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๕๙

นายตุ้ม งันขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายธนโชติ เชียงนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายธนพล หมวดสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายปาราเมศ อุตภาพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงพัจชญาภรณ์

เจ็ดสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงวิยะดา ยังสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๕

นายศรายุทธ งามสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายสัญชัย ไกรกลางดอน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงสุกัลยา ฉิมสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เมธาวิรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ หมุนวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายเทพสิทธ สัมฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงธนยา พุทธายะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ขุ่มด้วง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงเนตรนภา เมืองสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ โฉสูงเนิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงปทมา เดชสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงปนมณี เกนสำโรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายวีรภาพ ตูบสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายสมศักดิ

์

เดชะบุรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายสรวิชญ์ การินรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายอนุเทพ เสียวทอง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงอริสา อบกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายอำพล โสขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดบำรุงวรรณาราม วัดบำรุงวรรณาราม  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีกร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ภูมิจันทึก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงดาวใจ วิจารณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงนุสรา ดังขุนทด

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงปณิดา สุคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงวัชรี วิจารณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายอภิชาต เก่งดารากร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายนันท์พันธ์ เทียนสุคน
๔๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธงสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงพรรษมน โตอ่วม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายสถิต บุตรฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงอทิติยา มัสสุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายณัฐริกา วิชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายอนุชา พงษ์นาคม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงประภัสสร นิลเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงวนิดา ดิดขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายปรมี ปนสันเทียะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ วิลาศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุภาพร ตูบสันเทียะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุมารินทร์ เนตรสว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายอตินันท์ พันธุ์กุ่ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยังสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงเกวลิน มีสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงเนตรนภา ขาวฉลาด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา แฟสันเทียะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุธินี สงนอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงชุติมา จันทะคณู

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงนิลปทม์ งดสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงปวีณา กุ้งกลางดอน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงศิรประภา เจียนหนองแวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายสิงหา รวมจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายศุภกิจ หมันกุดเวียน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงสรีภรณ์ แสงสายออ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายอธิวัฒน์ กำจายกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายเกรียงไกร หวังรวมกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงนุชชธิดา ลำพันดุง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงปยะวรรณ อินทรักษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา การบรรจง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงโมไนย
ชำนิประดิษฐการ

๓๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสายฝน ฉอสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงสุวิภา ใกล้สันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๖

นายชัยวัฒน์ ศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๗

นางสาวนวรัตน์ ทิพย์ประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๘

นางสาวรัชกร วันมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๒๙

นางสาวสุภาพร แถมจะโปะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงชลธิชา พาสันเทียะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงเธียรทิพย์ เนียนสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงนุจรี ชาวไร่
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายบุณยเณจฉ์ แสวงผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายอรรถวุฒิ มาตรา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงอริสา รักสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงนำหอม แก่นสำโรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แผ่วสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงอักษราภัค นันทโกวัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๓๙

นางสาววัชรารัตน์ โครตนะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวสิริรัตน์ เจสันเทียะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ เถือนพังเทียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๒

นายบรรลือศักดิ

์

สุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ถ่ายสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๔

นายมงคล เกียงพุทรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๕

นายวงศธร ศรีบำรุง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชุมหมืนไวย์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๗

นางสาวสกาวใจ ใหม่สิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา บรรเทาทุกข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๔๙

นางสาวสิริพิณญา รุ่งเรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดโคก  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวญาดา เคลือบกลาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายจิราวุฒิ เวรสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายโกวิท ยิมละมุล

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๓

นางสาวสุวิภา ลอยสายออ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงจณิตตา คำกลิง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมละมุล

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงวิชญาดา รักเสมอวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงฐิติมา กอสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กมลเพ็ชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงจอมขวัญ ดวงขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช เมธาวิรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงกฤษณา พุฒพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ รักบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายพงศธร แน่นสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายภูษิต ชอบช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงสุวิมล บอบสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงปนัสดา ถือสัตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงจิรภิญญา จงนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงศราวรี ขอใหญ่กลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงสายธาร บำรุงนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายอัครพล โค้งนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ เดสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๓

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๔

นางสาวปยดา คงเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๕

นางสาวปยนุช ชมชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๗

นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๘

นางสาวอัญชลี ศรีพรหม
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๗๙

นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๐
นายเลิศวรรธน์ โคตจันทา

๑๕/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๑

นายสุรศักดิ

์

เชยชะนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๒

นายไกรพล วอนอก

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๓

นายเดชฤทธิ

์

หลักคำ
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๔

นายกฤษดา ชาญวิจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๕

นางภาวินีย์ เดชครุธ
๐๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๖

นางสาวธนพร โชติชุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๗

นางสาวปาณิสรา เณรทอง
๐๗/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๘

นางสมพิศ บัตรจัตุรัส
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๘๙

นางสาวกมลทิพย์ ยันตะคุ
๑๐/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวกัลยา ดีหมืนไวย์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๑

นางสาวณัฏฐริยา ภุโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๒

นางสาวศยามล กล่อมกลม
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๓

นางสาวสิริรัตน์ มากกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๔
นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๕

นางสาวศิริภาพร แหขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๖

นางสาวอริศรา หวังข้อกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๗

นางสาวอุษณีย์ แพทย์มะลัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๘

นางสาวกุหลาบ จักร์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๖๙๙

นางสาวจิราพร รักษากูล
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวดรุณี อินทร์ธิแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๑
นางสาวพิมพ์ลภัส พนมชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๒
นางสาวสุดารัตน์ หวินกำปง

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๓
นายภานุวัฒน์ ดีสันเทียะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๔
นายอนุวัฒน์ อ่างทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๕
นายจักรเพชร ทองภาพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๖
นายไชยวัฒน์ สิงห์คะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๗
นายณัฐวุฒิ กังสันเทียะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๘
นายวสันต์ แฟสันเทียะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๐๙
นายศราวุฒิ ฉอสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๐
นางสาวรัตนปญญา ชัยมงคล

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๑

นางสาวเกวลิน แหมสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๒

นางสาวจิรภัทร์ ช่วยนุกูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๓

นางสาวพรทิพย์ โตปะคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๔

นางสาววราภรณ์ แดขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๕

นางสาวนฤมล ใจเอือ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๖

นางสาวนิภาพร กรองกลางดอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๗

นายกฤษฎา กลางจอหอ
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๘

นายเกรียงไกร หยุยจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๑๙

นายปริญญา รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๐
นายวรวุฒิ ตนกลาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๑

นายชัยธวัช น้อมพุดชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๒

นางสาวพิมลรัตน์ เขีอนสันเทียะ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๓

นางสาวจรัญญา ท้าวจตุรัส
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๔

นายพีรพงษ์ ใจชือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๕

นายอรรถพล อ่างทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๖

นายณัฐพล ชอบฉลาด
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๗

นายธีรพัฒน์ จันทร์เถือน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๘

นางสาวนงนุช เนขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๒๙

นางสาวปภัสรา โยพันดุง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวอำพร ปานกระทอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๑

นายสราวุฒิ หงส์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๒

นายณัฐพล รอดสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๓

นายศตวรรษ ศรีนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๔

นางสาวสุรัสวดี บัวหอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๕

นางสาวจิราวรรณ กิจมณี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๖

นางสาวเอมวิกา บุญมาก
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๗

นางสาวฟารุ่ง ทิมเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๘

นายวสันต์ กังสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๓๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

หวังหยิบกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวพรเพ็ญ หวังล้อมกลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๑
นางสาวธัญญลักษณ์ ธงสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๒

นางสาวสายสุณีย์ เดชขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๓

นางสาวจิราวรรณ ช่วยบุญเทียม
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวจินตนา จำรัสประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๕

นางสาวเบญจมาศ อินทร์รักษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๖

นางสาวหัทยา ไกรสำโรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๗

นางสาวจิตติมา กุแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๘

นางสาวพิลดา ใจรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๔๙

นางสาวสุจิตรา คำชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๐
นายศุภชัย กล้าพังเทียม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๑

นายธันชนิต สุระทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๒

นายไชยวัฒน์ พรมเสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๓

นายนิรวิทย์ หมืนรัตน์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๔

นายไพรัช ปุยสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๕

นายวิทวัส ขันติโคตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๖

นายวรวุฒิ แฟสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชขุนทด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงกาญจนา แก้วถาวร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีนาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงชลธิชา โชติสันเทียะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงชุติมา เชียงสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงฐิติมาพร ใจอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงนรากร คงค้างพลู

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงนุชนาฎ ทองชัยภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงนุชนาฏ ศรีกำปง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงปรีดาพร ชาญพลกรัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงปยะลักษณ์ เชืองสุวรรณ์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงพลอยรุ้ง เสาร์สายออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงไพลิน ทองสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงยุพิน ชาญสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ชูใจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงอภิญญา รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงอภิสรา น้อมพุดซา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ อมฤกษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทัดสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ หวินกำปง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายนิรุต ปนสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายวิจักษณ์ บุญเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายสนธยา ช่วยบุญเทียม

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายสรยุธ ยอดทองหลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ โตนสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงนิติภรณ์ นรินนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงผกามาศ เปลียนสันเทียะ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงภัทรา ไกรสำโรง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงลลิตา โตพะไล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ บำรุงศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงสุนิสา พัวรี

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงสุวรรณี พะวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายศรรัก ขุนชาญโหมก

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ หวังทิวกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงพุทธรักษา หมอนพังเทียม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงมัลลิกา มาสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายกิติภูมิ งามขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายสุรชาติ ลุนพุฒ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายอัครพล บุรีนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ธรรมครองใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกือบสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เคนสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงอารียา ทักษิณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายบัณฑิต อินทกูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา วัดปะคำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงพรสิริ บุญโสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงภัทรา ตุ้มสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงฤดีวรรณ ใจรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวกชมน จีกลาง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๖
นางสาวกนกวรรณ เถาว์กลาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๗
นางสาวกิตติกา นิฤมล

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๘
นายกิตติธร สอนกิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๐๙
นางสาวจิตรานุช เจริญกูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๐
นางสาวณัชรีภรณ์ นวลงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๑

นางสาวนภัสวรรณ ชอบธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๒

นายบัญญพนต์ เทพวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๓

นางสาวปณิฏฐา จรกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๔

นางสาวพันนิตา ครึมกลาง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๕

นางสาวลักขณา ทองสาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๖

นางสาววรรณภร รอนใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๗

นางสาววิเชียรรัตน์ ยาประทีป
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๘

นายสมประสงค์ หวังมีกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๑๙

นายสหรัฐ กันขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๐
นายสหรัฐ เชือพันธ์

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๑

นางสาวสิริพร แดนพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๒

นางสาวสิริมา ประเสริฐสังข์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๓

นางสาวสุฑาทิพย์ จันนำสร้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๔

นายสุทธิพงศ์ พิทักษ์ใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๕

นางสาวสุพัตรา เกิดมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๖

นางสาวสุภาวดี แปงกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๗

นางสาวสุมณฑา ครูสอนดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๘

นางสาวอาทิตยา พิมพ์กลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๒๙

นางสาวอาริสา หวังกรุงกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวเจนจิรา เจนวิถี

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวเปรมฤดี แกมนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๒

นางสาวเปรมวดี แก้วน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๓

นางสาวกนกวรรณ เก่งนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวกรกนก เดชมะเริง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๕

นางสาวกุลธิดา ผันกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๖

นางสาวขนิษฐา เชืองกระโทก

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๗

นางสาวจิราภรณ์ คัมภีระ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๘

นางสาวชนัญญา มากนาคา
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๓๙

นางสาวชลธิชา คุ้มจันอัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๐
นางสาวณัฐกมล ชัยสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๑

นายธนวัฒน์ งามจันอัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๒

นางสาวธนัชญา ลอยประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๓

นางสาวนฤมล โชติมนต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๔

นายนันทวัฒน์ แน่กลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๕

นางสาวบุษกร เครืองกลาง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๖

นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๗

นางสาวปวีณา สุขบัวใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๘

นางสาวปาณรวี เปยมกลัด
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๔๙

นางสาวปยะฉัตร ยาธงไชย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๐
นายพรนิมิตร ศุภลักษณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๑
นางสาวพลอยไพลิน ศรีนอก

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๒

นางสาวพิมพ์ทิพย์ บิสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๓

นางสาวพิมพ์พร จรรยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๔

นางสาวมณีรัตน์ สมัยกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๕

นางสาวมาติกา หวังเชิดกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๖

นางสาววิชุดา หวังแต้มกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๗

นางสาวศศิวิมล ขอมีกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๘

นายสถาพร ทูลกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๕๙

นางสาวสิริลักษณ์ ฝายกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๐
นายสิริวัฒน์ มุ่งเปลียนกลาง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๑

นางสาวสุกัญญา พิมพ์โคกสูง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๒

นางสาวสุกัญญา อำกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๓

นางสาวสุนิสา มุ่งสวนกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๔

นางสาวสุภาพร เถาว์กลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๕

นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๖

นางสาวอริสา ชาวเสมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๗

นางสาวเบญจพร ใยอิม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๘

นางสาวเหมวรา รวมใหม่
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๖๙

นางสาวไหมฟา แสนคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๐
นางสาวจรรยพร โตพะลัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๑

นางสาวจอมใจ นิตย์ภักดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๒

นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๓

นายชนะชัย หวังห้องกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๔

นางสาวญาดา อ๊อตกัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๕

นางสาวฐิกิญารัตน์ สันทัดนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๖

นางสาวธนัชพร มุ่งปนกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๗

นายธนากร รานอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๘

นางสาวปนัดดา ปฏิทัศน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๗๙

นางสาวพลอยแก้ว สุขศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวภารวี ศรีนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๑

นางสาวฤทัยรัตน์ นิลภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๒

นางสาววรรณภา โนนกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๓

นางสาววันวิสา ทองสาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๔

นางสาววิภาพร คามากลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๕

นางสาวศศิวิมล ใจรักพันธุ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๖

นางสาวศิริพร มุ่งแพกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๗

นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๘

นายศุภชัย จงท่วมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๘๙

นางสาวอทิตยา กรีวาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๐
นายอนันตชา พันธุ์แน่น

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๑

นายอรรถพล กว้างนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๒

นางสาวอาภัสรา นุกุลด่านกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๓

นายกิตติ เดชสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๔

นางสาวคณิตตา ไวยขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๕

นางจอมขวัญ เกียวกลาง

้

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๖

นางสาวจันทร์จิรา ขอจงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๗

นางจารุพรรณ คนึงหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๘

นางจินตนา ชัยภัทรธนสร
๐๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๘๙๙

นายชูชีพ หวังช่วยกลาง
๒๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นางณหทัย อุดมสุขโสภณ

๐๖/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๑
นายณัฐวุฒิ ทรงกำพล

๐๘/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๒
นางนงเยาว์ หวังกลาง

๒๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาวบัวริม กวนสำโรง

๐๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๔
นางสาวบุษรา ลายทอง

๑๑/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๕
นายประสิทธิ

์

จงท่องกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๖
นางสาวปราณี ถำกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวปรีณา เดชขุนทด

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๘
นางผ่องใส ไวยขุนทด

๐๕/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาวพรทิพย์ สอบกระโทก

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๐
นางพรพิมล เรืองบุญ

๑๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๑

นายพล แอบจันอัด
๑๘/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๒

นางมณี จงท่องกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๓

นางมยุรี อุดตะเคียน
๐๖/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๔

นายมานพ ปานใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๕

นางรำไพ เสนาะกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๖

นางลัดดาวัลย์ วงศรีไข
๐๙/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๗

นางสาววรรณภา สุขแสง
๒๑/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๘

นางวรรณา เภาภาร
๑๖/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๑๙

นางสาววัฒนา คุณฑะวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๐
นายวิชิต

หวังประสพกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๑

นางสาวศิลปสุภา ขอชมกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๒

นายสถิต ทองดี
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๓

นายสมชาย จันทิมา

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๔

ว่าทีร้อยตรีสมบัติ

่

โพธินอก

์

๒๐/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๕

นางสาวสุภาวดี เสถียร
๒๒/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๖

นายอมรวัฒน์ ชนะภักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๗

นายอรุณศักดิ

์

วงศรีไข
๒๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๘

นางสาวอัญชลี คงชุ่มชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๒๙

นางอารีรัตน์ โฉสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๐
นายเชิดชู ชัยยโก

๓๐/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๑

นางเยาวลักษณ์ พันธ์ชนะ
๒๗/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๒

นางแสงเดือน อะช่วยรัมย์
๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา มีกำปง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีขามนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนกาฬ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงศนิตา รัตนกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงอนัญญา ช่วยกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงฐานิตา ชากลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงธาวินี เทียบสันเทียะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปราณี เฉียงกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงสุมณฑา ชากลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ รัตนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายประดิษฐ์ ขอทับกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงพรนิภา ขอห้อมกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนโยน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๖

นางสาวกนกพร จันทร์มา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงปริศนา กาวนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายพเยาว์ เบากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงศิริสุข ทองสุขนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ทองพวง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงสุชาดา แก้วพิมพ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายธนทัต ศรีนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงพลอยมณี เทียบกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงฟาประทาน จัดกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายสุภาโชค พานิช
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงอุทัยวรรณ แบขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ออมวิหาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ สีใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายสหวุฒิ พุทไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๐
นางสาวนริศรา ณ อุบล

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๑

นายพิพัฒน์ ไกยะวินิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงนุชติการ์ คนเพียร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายพลวัต ยศสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงอัมพร พาเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงษ์คุลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงธนาวัลย์ เอกอาวุธ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๗

นายกวีพัฒน์ แยส่อ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๘

นางสาวธนพัต แซ่กือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๖๙

นางสาวพนิดา จำปกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงจิญะดา หวังกกกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงปณิดา เพ็ชรสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงศ์กลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงทิพาพรรณ พาจันอัด

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ผลกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๕

นายวรเมธ แซ่ย่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายขุนพัฒน์ แซ่กือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์สูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายรชต เศษโคกสูง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๐
นางสาวอาดุม คาล่ากู่

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๑

นางสาวสรัลพร แซ่ซ้ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี เขตสินบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงมลชนก โพธินอก

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงศิรประภา พุทธาศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงศุภกาญจน์ ศิลาทรินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๖

นางสาวอภัสราพร ภิรมย์ชม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พรตะคุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอริศรา บุญมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๘๙

นางสาวกมลชนก ชัยจะโปะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวขวัญจิรา โซตะคุ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๑

นางสาวชลิตา ริจนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๒

นางสาวทิววนา หาญฉิมพลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๓

นายภาคภูมิ ผาดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๔

นางสาววราภรณ์ ศูนย์พรมราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๕

นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๖

นางสาวจินตนา คำตะคุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๗

นางสาวชลิตา สาชนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๘

นางสาวเปรมกมล ท่อจะโปะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๐๙๙๙

นางสาวไพลิน นวลแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๐
นายวันชัย ชาญสำโรง

๑๖/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายจุลจักร คงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงสรินดา โอดกิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงแพรวา วิเวกกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงกฤติยา ลอดกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ชัยสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายชาญวิทย์ ริมสำโรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงณัฐพร พจนะศิลป

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ สาระคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงปวีณา นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายพนิตนันท์ กุลโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงศุภิสรา ฉำพรมราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายสมบรูณ์ ปยะนาจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายสรวิชญ์ รุมกิง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงสราญจิต ทองอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงสิริกานต์ โสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงอุ้มศิริ เนียมพรมราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายกฤษฎา งามสระน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายกฤษฎากรณ์ เกสียรพรมราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายพีรภัทร์ มารครบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายวรปรัชญ์ เปาครบุรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายวรเมธ ปูตาแสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายผดุงเกียรติ

์

วัดกิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายอภิชัย สิงห์กิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายก้องหล้า บุญกิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายณฐกร ดอกพุทรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายนพกร จันทรชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายภาณุพงษ์ ดีแท้
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายเขตไทย จอมกิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายธีรวิทย์ ฉาบกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายพนมกร ไพรนอก

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ มุ่งศาลากลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายภูมินทร์ โชสระน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายวรากร สระกิง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายวรุตม์ แมะครบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนประดู่
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงณัฐนรี โฉมกิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงวิชชุตา สระเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนสำโรง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงจิริญา ยุพดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ยอดเพชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ เต็งสระน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงเพรชรัตน์ เทียนขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงสิริยากร ชืนยะปรอก

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงสุทธิชา เขียนภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสุภาพร แทนพรมราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงอังสนา โสมนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หอกกิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายพีรธรณ์ แก่นใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๔๙

นางสาวเตือนกมล ศักดานุกูล
๐๗/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๐
นางอรษา สุขเกษม

๓๐/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๑

นางสาวลลิตา พวนกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๒

นางสาวดารารัตน์ ขำงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวพัชราวรรณ ตันทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๔

นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัดโพธินิมิตร

์

 

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงกิติยาพร กายพรมราช
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงจิรกัญญา อาบพรมราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ควบพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองพรมราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุธางฏ์ชมพู พรพุทธิพงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงจตุพร ซอพรมราช

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ เขียวอร่าม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงวิธิดา คาจะโปะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงเวธนี บุญมาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๔

นายสิทธิโชค ขอหวลกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๕

นางสาวสุพัตรา พูนจะโปะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๖

นางสาวมณีวรรณ แสงสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๗

นายศรรัก เขือนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๘

นางสาวกิตติญา สว่างแจ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๖๙

นางสาวนิภาภรณ์ เกษแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงอมินตรา ลาจันทึก

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนิรบล ตันสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงพนิตสุดา วงมาเกษ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วัดโนนสาวเอ้  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๓

นางอัจฉรา อินทรารักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านบุไผ่ วัดบุไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๔ ว่าทีร้อยตรีหญิงณัฐภัทร

่

รักษาชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ วัดบุไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายกสิวัฒน์ อ่างจะโปะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ วัดบุไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๖

นางสาวนิลุบล เดือนเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๗

นายสุระศักดิ

์

วนสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๘

นายเทอดศักดิ

์

จีนกิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๗๙

นายชาญ ศรีวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๑๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๐
นายวีระศักดิ

์

อนุพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๑

นางสาวสมศรี กาญจนนพวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๒

นางสาววลัยลักษณ์ ศุภเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๓

นายสมชาย เยรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๔

นางสาววรรณกร ตราชู
๐๕/๐๕/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๕

นายทนงศักดิ

์

สีบุดดา
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๖

นายบุญรัตน์ เชตะวัน
๐๔/๐๕/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๗

นางสาวสายรุ้ง กิงแก้ว

่

๐๓/๐๔/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๘

นางสาวอภัณตรี กองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๘๙

นายบุญทวี ไทยภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๐
นางสาวสมฤดี คำคง

๐๓/๐๓/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๑

นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ
๐๓/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๒

นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ
๐๔/๐๔/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๓

นางสาวอุไรวรรณ เทียบเฮียง
๐๖/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๔

นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก
๐๙/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๕

นางสาวจันทิมา สนทอง
๑๐/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๖

นายกิตติศักดิ

์

สินชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๗

นายภูวดล ขวาซุย
๐๓/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๘

นางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๐๙๙

นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์
๐๒/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๐
นางสาวปณตพร ทองสงฆ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๑

นางอนันต์โชติวิรุฬ ศรีมะเริง
๐๓/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๒

นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายนวพล แสนศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงอัญชิสา นางกระโ ทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงศรินณา ศักดิดีสม

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิงนอก

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงมัณฑนา นิลพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงแสงเดือน วิบูลศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงนริสา ด่านกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุภัชชา จุมพลมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวัสราภาสุ ปรีเดช
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๓

นายกฤตย์ คงสิม
๐๗/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๔

นางจุฑารัตน์ พิมพ์ไทยสง
๑๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๕

นางสาวปุณยาพร ประทวนชัย
๐๒/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๖

นางอำไพ ศรีฟก
๐๗/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๗

นางวันเพ็ญ รินนาศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๘

นางสาวรุ่ง อยู่กลาง
๐๘/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๑๙

นายวรัชยา ถามูลเลศ
๐๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๐

นางจุฑาทิพย์ ขอนพุดซา

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๑

นายเบญจวรรณ สร้อยจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๒

นางสาวสุณัฏฐา ภูมี
๑๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายธีรชัย สีลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายบรรพต สีดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงชนิตา เคียงสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ สมบูรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๗ เด็กหญิงสุพรรณประภา
กัลยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรียันต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ท้าวบุตรดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงสายธาร ขาวมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายนนท์ธวัช ชินวัฒนะไพศาล
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกนิษฐา ศรสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงพนิดา วัดเฉย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงนันทิตา ทาสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงรัชนีกร เนตรประกอบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพรรณผสา บรรเทาทุกข์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม วัดหลวงราชบำรุง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๗

นางสาวสาวิตรี ยิมแย้ม

้

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๘

นางปณิตา คูณขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพฤษชาติ ปรางค์นอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายอดุลย์ ขอเสริมกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงพลอย วังศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงปาณิศา ขุมพุทรา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา คำดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงศรันยา คงสุขี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายวัลลภ โสธรใต้
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชงกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกชกร เพ็งชะตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงกัณฐิกา พรมเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๔๙

นายชาตรี อุไลโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๐

ว่าทีร้อยตรีวรัญู

่

ชมโกศล
๐๖/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๑

นางสาวชุติมณฑน์ สุภาษิ
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๒

นายพายุ รุนปาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายพชรพล แก้วสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๔

นายเกียรติศักดิ

์

แก้วกำแพง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๕

นายธารตะวัน ฤทธิเนติกุล

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายถิรวุฒิ โสมขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา แจงกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์สว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงจุฑามณี เชือจันทึก

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงเบญจมาศ เงาโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงพัฒน์นารี น้อยตง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายจตุพล เดชทะศร
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายอานนท์ เมืองแวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงณัฐธิญา ทองสิงหา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงนันทกานต์ เพชรศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงศศินา คุยกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงสัดดาวัลย์ ปองนาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงชัชรีญา คูณขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายปรัชญา ปรึกษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายภานุเดช วันนู
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายบริพัตร ตุทาโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายมงคลชัย เสมียนมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงอภิสรา ประชาราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงธัญสุดา ซอสูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไชยณรงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา จำปาเทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เมืองจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงจันทิมา คำจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วัดท่าวังไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๑

นายณัฐพล อาชุมไชย
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงนัทธิชา อุทัศพัฒนะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ อาจสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสุธาสินี เสือสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปถมาสวิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วัดโนนค่าง  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายจิรายุทธ ฝายกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปนกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจิรวรรณ พิมพ์กระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงไข่มุก จุติตรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แปกระโทก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงรติกานต์ ดึงกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงชญาดา ในกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายณัฐพล เปงกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เดชภาณุวัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงวรินทร์ธร ปวงกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงนันนรินทร์ เปลืองกระโทก

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ บางจาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ เปลืองกระโทก

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงรัตติยากร วอนกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงวรัญญา หาดทะเล

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ปลดกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงสิริมา โต้งกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี ด่านกระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงอารียา หนอกกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงกฤษณ์กมล ศรีกอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงกัลยณัฐ แผ่นกระโทก
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงชัญญา หงษ์ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บ้วนกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา แตงกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงกรองแก้ว แตะกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวกาญจุรี นนกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๒

นางสาวชนิดา กองมะเริง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๓

นางสาวเบญจวรรณ พรหมศร
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๔

นางสาวมนันชญา เบียกระโทก

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๕

นางสาวสุกัลยา ปนกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวสุภัทรา บริบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๗

นางสาวเกศฎาพร แบบกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๘

นางสาวนัฐศิกานต์ ยังทะเล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๑๙

นางสาววิชุดา สิทธิบุญดี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๐

นางสาวณัฐวรรณ ปรางกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๑

นางสาวจินดามณี ขุนพรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาวมาริสา เปล่งกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๓

นางสาววิลาสินี ปรูกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๔

นางสาวสุภัทรา ชืนกระโทก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวอมรรัตน์ ตีบกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๖

นางสาวชฎาพร มาตร์นอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวสุพรรณษา คงประศุกร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวปรียาพร พูนกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๒๙

นางสาวณัชชา แบบกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๐

นางสาวพรรณภา ปบกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๑

นางสาวรุ่งทิวา เชาว์ปรีชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๒

นางสาวสิริลักษณ์ ปรอยกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๓

นางสาวชลธิชา เปลืองกระโทก

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๔

นางสาวอารียา เนืองกระโทก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๕

นางสาวสุณัฏฐา บุ้งกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๖

นางสาวนวลฉวี มุ่งเอือมกลาง

้

๒๒/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๗

นางสุพรรณา พันธุ์รอด
๒๘/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๘

นางสาวอรัญญา ภูสีฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๓๙

นางอรทัย แก้วอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๐

นางสาวนัยเนตร คำนาม
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๑

นางโสภา ศรีสุขวัฒนกิจ
๒๕/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๒

นางสาววรรณภา ผินโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวอุไรพร พิมพ์ดีด

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวลลิตา มาริสกุลนนท์
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาวสุทธ์ศิริ คันธาจิตร์สกุล
๑๗/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายสมมาส บ้านกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง วัดด่านเกวียน  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๗

นายโชคบัญชา น้อมกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๘

นางสาวอรุณี สายกระสุน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาววรรณิศา กรองกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงสุภัทร์ เทียงกระโทก

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๑

นางสาวชะลันตา ดวงคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วัดหนองเสาเดียว  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวราพร แต้มกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๓

นางสาวภัทรลดา ชินรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดใหม่หนองกก  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกมลพรรณ พึงรักษ์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายธนกร อิมกระสัง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ทางกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงตรีรัตน์ ผากิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายธวัชชัย ศรีกระสัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงนวลนภา นินดีสระน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงพิไลพร จงกล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงวรรธิวา ไวว่อง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ชุมพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงสมฤทัย ตาดกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เปลียนกระโทก

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุขศรีนาค
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงเก็จมณี พูนทวี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงเมธาพร กาบสำโรง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๘

นางสาวสุดาพร มูลนิธิธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๖๙

นางสาวสุภิดา เหลาลาภะ
๒๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงปุณยาพร รักษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงรลิตา หงายกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงศุภากร บุตะเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงสินีนาฎ เขียนกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรินรำไพ สุขดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๕

นางสาวเปรมพร อรุนันท์
๑๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงพรรษกร บุญเพ็ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงศมานันท์ ฉำพะเนาว์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงกิตติยา ปายงูเหลือม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายวรกุล โด่กระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงชลธิตา โกนกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงฤดีพร ปะริรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญพิมพิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริพร อ่อนไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา เชยเดช
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงกมลชนก หลังทองหลาง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๖

นางสาววรรณนิสา เอียมตระกูล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงสโรชา เกาะกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๘

นายอภิชาติ ผ่องกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๘๙

นายพชรพล เปลกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๐

นางสาวกัญญารัตน์ ดวงกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวเกวลิน สุภาวหา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๒

นางสาวนภัสสร โสเพ็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๓

นางสาวภิญญดา จิกกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๔
นางสาวอักษรสวรรค์ กินรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๕

นายประภาส ตุราสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๖

นางสาวอรปรียา โด่กระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๗

นางสาวจรรยา ถินกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๘

นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๒๙๙

นางสาวธนิตา เหมือยไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๐
นางสาวญาดา โภคสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๑

นางสาวดอกฝน ทุ่มกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๒

นางสาวเหมือนฝน ลำสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๓

นายอัครพล คำพิทูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๔

นายธนารักษ์ มวยดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๕

นางสาววาสนา ภูพานไร่
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๖

นางสาวสายธาร เปกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๗

นายจักรกฤษณ์ ดรุณศิลป
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๘

นายศิวกร ต่อมกระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๐๙

นางสาวเบญจมาศ เจียบนา

๊

๒๒/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๐

นายวัชระ ยะมะเริง
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๑

นางสาวลัดดาวัลย์ แตะกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๒

นางสาวกาญจนา มุ่งผลกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๓

นายกฤตยชญ์ ทุ่งกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๔

นางสาวสุดารัตน์ ทับกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๕

นายศิลา หลักทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๖

นางสาวมาริสา เจิมขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๗

นางสาวสุดารัตน์ รัตนะวิชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงจิรประภา ล่องกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภูมีแกดำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา รัตนะวิชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๒

นางสาววนิศรา อินกระทอน
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงชลฤดี ทองอยู่
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กลางสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ กลางสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนันทฝน บุญทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงศิริอร งาพิมาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงปรารถนา เรือนไทย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ วัดซับลังกา  

นม ๔๖๕๙/๑๓๒๙

นายโชคชัย ปะวัณเณย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๐

นางสาวภัทรมัย ปกไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๑
นางสาวเบญญาทิพย์ บุตรวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๒

นางสาวศิริลักษณ์ ดอนระไทย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวอริสา ผู้ดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วัดดอนแขวน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๔

นายธวัชชัย สุระคนธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๕

นายปรเมศ แก้วสองดวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวธวัลรัตน์ อุไรรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๗

นางสาวมินตรา ปานกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๘

นางสาวนฤมล คำบาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๓๙

นางสาวชฎาพร ฤทธิครบุรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๐

นางสาววรรณนภา ทิพย์กระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๑

นางสาวปนัดดา งามพริง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม วัดสมุทรการ  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงเพชรลดา แหยมกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๓

นางสาวสมัตยา เยียะสูงเนิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงพันนิพา อาลัยดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๕

นายประเสริฐ อุ่นกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๖

นายวรวิช รุนกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๗

นางสาวเกษมณี ย่อมกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๘

นางสาวณัฐภรณ์ พระพราย
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๔๙

นางสาวณัฐริกา ถาดสำโรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๐

นางสาวชลีกร น้อยเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาวตวงพร ทัดกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาวเพชรา บัวกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๔

นางสาวมนัญญา เรืองรัตนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๕

นางสาวศศิธร พลจะโปะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๖

นางสาวสุวชีรา นิจเมืองปก
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา วัดจระเข้หิน  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพรทิพย์ เชือเภตรา

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกาญจนา แคบขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพนิดา เกิดกุลัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล จำปาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงสุวิษา วิมล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุธาศิณี จงท่องกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๓

นายณัฐนันท์ แก้วประไพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวกัลยา เชิดชู
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวอารียา เอกทวีคูณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๖

นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๗
นางสาวประกายแก้ว จันทน์เทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๘

นางสาววัชราภรณ์ ณพงศ์ภูสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๖๙

นางสาวษมาภรณ์ นะชินรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๐

นางสาวตริตาภรณ์ เหล็กล่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๑

นางสาววริศรา สุพรรณเภสัช
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๒

นางสาวจุฑามาศ เทาเสนาะเสียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๓

นางสาวพรนัชชา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๔

นางสาวเจกิตาน์ เย็นหลักร้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๕

นายอัคคเดช สิมาตา
๓๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา มะโนแจ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา หวังหมู่กลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปาลกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๓๗๙

นางสาวจุฑามาศ เหลือมสีจันทร์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๐

นางสาวนิภาพร ศรีณะรงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๑

นายวรมัน สาวมัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๒

นางสาวปยะภรณ์ อินทร์จำลอง
๒๓/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปลืมศรี

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงชลดา อินทกนก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยบุตรดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายบัญชา บุญนำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายวิศวะ สินพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงศุภิสรา ทองปญดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลามี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ปลืมศรี

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ตะเพียรทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๓

นางสาวภสร คำอาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวนิดา เจนไพร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงวรดา อ้นทับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงสุข ไทยอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงเงิน นายญะวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงชลธิชา สกุลไทย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวเอม สุขแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวโอ้ ในแสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงกนกพร วรรณบุดดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงเกวลิน ศิริรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงกฤติมา ฝากกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายจักรี พงษ์สกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงจาสิญา ใจใหม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายจิรายุ สนธิรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงญาสุมินต์ วงษ์อ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายณรงค์ชัย น้อยโนนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงณิชากร ปราการ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงนิดาวัณย์ เกียวทองหลาง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ แฝงเพ็ชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงพรชิตรา อยู่เจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แรงสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงมัชฌิมา ลิมเสรี

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายศุภวุฒิ มุ่งปนกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายสันติ ประทุมวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงอริศรา ใจหมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงอริสา พลจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงอารียา จันทร์ตรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงเตย วราศรัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ยาดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ตังขุนทด

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงชลดา หร่ายกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงชลธิชา กรมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงดวงกมล กล่องสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงธัญจิรา คุมพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายพรหมนิมิต ฉำแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ตัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๐

นางสาวพิชชาภา บุญวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงภาวิณี สุขกำปง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงวิจิตรา มังสูงเนิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ต๊ะตุ้ย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๔

นางสาวสุวรรณิภา แฝงทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงอริสษา พุกกะณะสุต
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงเพ็ญธิดา เริงจิตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา เทียนแอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงชนิภา จาตสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๑๔๓๙

นายณัตภูมิ ปราการ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงธนิตา กำพูชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงนำฝน ถ้วยแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงลักษิกา ลัดดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๓

นางสาวอินทิรา ยอดสาลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๔

นางสาวกัลยกร ศรีฟา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๕

นายจิรายุทธ บุญทุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๖

นายชนาธิป ธิจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๗

นายฐิติวัฒน์ ศักราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๘

นายณัฐนันท์ บีกขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๔๙

นางสาวธณัฌฌา ฟองจันทึก
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๐

นายธนาวุฒิ กอสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๑

นายนวดล ไพโรจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๒

นายปรมัตถ์ ใจใหม
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๓

นายพงศกร ท้วมพุดซา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๔

นายภิชยุต กันอัมพล
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๕

นายภูธร ตองกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๖

นายรชตะ จันทร์เจียวใช้
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๗

นายราเมศร์ ศานตวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๘

นายวิษณุ ชูราษี
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๕๙

นายสุรยุทธ กองแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๐

นางสาวกัลยาณี บัวทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๑

นางสาวขนิษฐา ทิพย์บำหราบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๒

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีโชติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๓

นางสาวธมลวรรณ กฐินงานใหม่
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๔

นางสาวพรชนิตว์ ขจรพงศ์ศานต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๕

นางสาววณิชชา ศรีทับทิม
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๖

นางสาววรัญญา เติมดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายชิณวัตร ชนะศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงฐิดาพร ชาวกงจักร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยศรุ่งเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงเปมิกา แสงสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๑

นางสาวกัลปงหา วุฒิสุขไพศาล

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๒

นางสาวจันทนิภา นัดกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๓

นางสาวณัฐธิดา พุ่มพวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๔

นางสาวนันธิพร
ลักษณะประดิษฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๕

นางสาวปุณณดา รัตนพิทักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๖

นางสาวรุ่งนภา ศรีวงษ์ชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๗

นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ชรสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๘

นางสาววันทนา โคจรนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๗๙

นางสาวศิริวรรณ สุภาชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๐

นางสาวอภิริญา หมืนแก้ว

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๑

นางสาวภารดี งาหัตถี
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๒

นางสาววรรณพร งามชุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๓

นางสาวสมหญิง สวาททอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๔

นางสาวอทิตยา ฤทธินอก

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๕

นางสาวกุลธิดา ชืนจิตร

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจิราพร สมานมงคล
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงธัญญานุช แก้วมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงพนาวรรณ พรมบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงพรรณพษา เจริญจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายพุทธชาติ กรุณานำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เขจรกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงอภิชาวดี ทองสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงเกษรา ยอมเยาว์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงณัฐฐา สนิทกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงณัฐติยา พันธะไชย
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงดวงฤดี เลียบสันเทียะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายธนภรณ์ เจริญเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ มันกูล

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงนันท์ธิกาล นิจโคป
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงบังอร พาขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ เวียนเทียน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงพัชรพล จันทร์แจ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ท้วมเขียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงพิยดา อุปชิต
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายรักษ์ศิลป ก้าวพัฒนกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงสาริน เจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ลือเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงอรพิณ เวียนเทียน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญจันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงชนิตา จิตตกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายณัฐพล คุ้มทัพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงธนพร ทองสุขดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายธนา หุ้นชัยภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายธนามินทร์ โชติประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร นิมกลาง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงนิภาพร มาตกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงปรียา ทอนสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ บุญจันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงพรชิตา ลันหมืนไวย์

่ ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายภูชิต ทวนขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงมาริษา ชนพันทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงรัตนา คงเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายวิทวัส สุวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงวิลัยพร แก้วเชือม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุภาพร เพลิดขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงอรพิมล บุญจันทึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตุ้มทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงเบญจพร เทวา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงไผ่ทอง คำภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงไผ่เงิน คำภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๒

นางสาวพัตตรา ทวนขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๓

นางสาวรัชฎาพร แก้วเฟอง
๐๔/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๔

นางสุวัฒนา สนิทนา
๑๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๕

นายศุภฤกษ์ บุญสูง
๐๙/๑๑/๒๕๐๒ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๖

นางสาคร แถมจันทึก
๐๒/๐๘/๒๕๑๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๗

นางสาวฤทัยรัตน์ สุราภา
๒๕/๐๗/๒๕๒๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๘
นางสาวธัญญลักษณ์ มีทองขาว

๒๙/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๓๙

นายศุภฤกษ์ สาหร่ายสำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๐
นางสาวธัญญาลักษณ์

พันธุ์บุรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๑

นายก้องหล้า เทียนพลกรัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๒

นายชนะวงศ์ แน่นพิมาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๓

นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๔

นายธนโชติ ใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๕

นายธนภัทร เลิศศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๖

นายนัฐวัฒน์ พนมหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๗

นายนัทธพงศ์ คำหอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๘

นายบุญญฤทธิ

์

แก้วสำราญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๔๙

นายบุญธกร พุดลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๐

นายประสิทธิโชค กมลกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๑

นายพลวัต ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๒

นายรัชภูมิ หนูจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๓

นายวัชระ ฟงสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๔

นายศรายุทธ์ สมหวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๕

นายศักรินทร์ สินฉาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๖

นายศันชัย งามสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๗

นายสรชัย เพ็ชรขุนทด
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๘

นายสรศักดิ

์

จำชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๕๙

นายสุพัฒศักดิ

์

ฉุยฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๐

นายอนุวัฒน์ สรสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๑

นายอาทิตย์ ขยันกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๒
นางสาวกฤษติมาพร แสนมะฮุง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๓

นางสาวกานดา หนุนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๔

นางสาวจีราภา สินจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๕

นางสาวฉัตรลดา แต้ประยูร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๖

นางสาวธนาพร โสภานิตย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๗

นางสาวนัฐกร ปะติปง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๘

นางสาวปราริชาติ เจิงสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๖๙

นางสาวปยะฉัตร์ ผลพิมาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๐

นางสาวภาวิดา ชาตินุช

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๑

นางสาวเมขลา เจิงสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๒

นางสาวรุ่งทิวา จิตสูงเนิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๓

นางสาวศิริพร แก้วมุกดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๔

นางสาวสมฤดี เมฆขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๕

นางสาวสุวัจนี หวังข้อกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๖

นางสาวอนุรักษ์ อนุสนธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๗

นางสาวอภิชญา รุ่มมะลัง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายเพชรอรุณ ชิดสูงเนิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายวทัญู วงษ์หิรัญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายวิรุฒิ ประสพศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายสิทธิกร กองเงินนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายเอกนรินทร์ พิมสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงจารวี สุขเขียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วคง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงพุทธิดา เดชหาญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงภครพร กสานติศรี

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุมิตรา ดอนจอหอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๘๙

นายสรวิชญ์ กุลท้าวคำหลง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายกรกช แซ่เล้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายกิตติกวิน โชคชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เสมรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธนรัชต์ สุขเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายธนะพัฒน์ รัตนชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายธนาพันธ์ โพยนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายปฏิญญา พรมประเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คุ้มพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายภาคภูมิ พิทักษ์สงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายรพี ต่างกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายวาทิตย์ วงษ์สาลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายศุภชัย หน่อแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายสมพร มะเริงสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายอมร ช้างน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงขวัญเนตร ก้อนแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ว่อนตะคุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงณัฐชา สมัครณรงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงทิตยา แสงบัวใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงพรรณพษา ศรีจันทรา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงภาวิณี กุดนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงมาเรียม บารชีร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงวรนุช ศิริแข็ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงวาสนา พลขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีเหลืองอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่อึง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงสุชาวดี วงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ หวังแววกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอโรชา ถาปน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอัญธิกา โกยชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๑๙

นายศุภชัย ลาจันทึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๐

นายธวัชชัย เกิดนุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงรัตนา สายมาลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๒

นายรุ่งอรุณ ศรีชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงสุชานาฎ ฉูตรสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอลิษา ช่วยงาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายนฤดล นวลฉวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงนฤมล เซียมตะคุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายพนา อิมกลาง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายพันธกานต์ รักสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๒๙

นายภานุ บุญเต็ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงวาสนา ยอดชมญาณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายหมัย สาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงเมธาวี ขุนสีดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๓

นายธวัชชัย ก่อแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๔

นางสาวลดาวัลย์ หอมชะเอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๕

นางสาวประทุมวัน วงษ์แหวน
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๖

นางสาวปทมาวดี ภาพขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๗

นางสาววราภรณ์ พลเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๘

นางสาวตรีทิพนิภา ไพรงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๓๙

นางสาวปยวรรณ ประสพเนตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๐

นางสาวเกษร บุญภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๑

นางสาวจนิตรา ปลอดทองจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๒

นางสาวแพรไพร ทองเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๓

นางสาววาสนา ลุยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๔

นายเกริกพล เมืองชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๕

นางสาวศิโรรัตน์ ราชธานี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๖

นางสาวพรอรุณ ทวีศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๗

นางสาวรักษา ศิริศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๘

นางสาวทิวา โพธิอยู่

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๔๙

นางสาวกมลชนก จินกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๐

นางสาวพุทธิชา จิรพัฒน์ธนะดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๑

นางสาวกันยาภรณ์ บูรณสรรค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 วัดจันทึก  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงรุ่งนภา กระจ่างโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวนิสรา วันนิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงเอือมพร

้

พันแก่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงจรรจิรา โฉมงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตาทิพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุณิตา โพธิกอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ จินะไชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๕๙

นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงรัฐริญญา เลียมกลาง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา มาลักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงเกวลิน ธีระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๓

นายกิตติธร ลำภาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายเจษฎา ขออยู่กลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๕

นายนันทวัฒน์ โปสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๖
เด็กหญิงภัทราพรรณ ครูสอนดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงพิมพกา สังแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงพรศิริ คำเพาะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสิริกุล คนสมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงศิริประภา แซวจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ เฮงสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายศราวุฒิ พิมพา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี เปยขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจิดาภา เดียรประโดน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงปพิชญา ทองกาสี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงเขมิกา ดาวกระจาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เขตต์จันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอรปรียา มัตถาประกา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงนวดี วังมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงธิติยา เจือจันทึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงสุวิชาดา ดาษจันทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอารียา ชูโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงวรฤทัย จันทร์เพ็ญมงคล
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เขาวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายศักดิธัช พิมจันทึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธนดล แซงดานุช
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ นวมขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายริว พิมพา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงธัญพิชชา กำลังหาญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายศุภกร สินเธาว์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงวาสนา แก้วบุญเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายจิตชนัย จงภักดิกลาง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงสุภัสษร ปานสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายขวัญชัย ทิพย์กระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงจินตหรา ตุ้มพิมาย
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายณัฐนันท์ นามศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายสุวัจน์ สิทธิเสือ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนันทกานต์ เหมจันทึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงนันธิชา มาลัยพรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงรัตติกาล ผลาผล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงสโรชา อินทรคำแหง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงสุฑาศิณี ปารีพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายนครินทร์ นาคคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายเจิมศักดิ

์

เจ๊กจันทึก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายชยางกูร เกิดเงิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงขวัญตา เพ็งสระเกษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๗

นางสาวเกศกนก มีวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๘

นางสาวศริญญา นันกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๐๙

นายอภินันท์ อมฤค
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๐

นางสาวนริศรา ตู้สูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๑

นางสาวสุภาพร ล้อมสาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๒

นายณัฐพงศ์ รอดทะเล
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๓

นายธวัชชัย สุดจันทึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๔

นางสาวเจนจิรา ปกสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

โพธิสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๖
นางสาวอัจฉราภรณ์ อยู่สันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๗

นางสาวนำทิพย์ อภิวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๘

นายพงศธร ราชวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๑๙

นายวรนนท์ ราชวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๐

นายชัยภัทร นิมจัน

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๑

นายอำนาจ เลือดสงคราม
๒๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๒

นายปณิธาน ธนะ
๑๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๓

นายประพันธ์ อนุรักษ์ตูมนอก
๒๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๔

นายอดิศักดิ

์

แก้วตา

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๕

นายวิทยา เจิมขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๖

นายเทพา คามีศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๗

นายชุมพล หล่อพิทักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๘

นางสาวภิญญามล มุระดา
๒๘/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๒๙

นางสาวสุพัตรา ชะนอมรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๐

นางสาววรารัตน์ นงนุช
๐๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๑

นางสาวอรวรรณ พงษ์ดี
๑๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๒

นางสาวทิวาพร คงขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงพรวลัย ปกปอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๔

นางสาวสุภาพร ทบบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๕

นางสาวอัมภา บุญมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงพรนภา ประดับศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงระพีพรรณ เนรมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงผัลย์สุภา คำโสภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงอรัญญา โมธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงชลธิชา แสนอุดม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุภาโสตร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงดวงใจ บุญมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภาคแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๔

นายคำเอียง ศักดิเสริม

์

๒๑/๐๕/๒๔๙๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๕

นายน้อย จันทร์บุญเรือง
๑๒/๐๖/๒๔๙๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๖

นายชาญ พรรณมณี
๑๒/๐๔/๒๔๙๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๗

นายสวาท ตนะสอน
๐๔/๐๔/๒๔๙๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๘

นายวานิช ยิงยืน

่

๑๙/๐๖/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๔๙

นายบัวเรียน ทองโครต
๑๑/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๐

นายชูศักดิ

์

ขัมภรัตน์
๑๐/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๑

นายวันชัย วิสัย
๑๕/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๒

นายเย็น พวงประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๓

นายประทีป ชำนาญพุดซา
๑๒/๐๖/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๔

นายมนตรี สืบพานิช
๒๕/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๕

นายนิพนธ์ ชุ่มโชคดี
๑๒/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๖

นายเวหา ปุริโส
๒๗/๐๕/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๗

นายทองพูน สอนนายอ
๒๙/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๘

นายสมจิตร มีจังหาร
๑๐/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๕๙

นายครำ ไชยเสนา
๑๔/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๐

นายอนุรักษ์ ต้นเนียม
๑๐/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๑

นายเดชา คำฤาชัย
๒๕/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๒

นายสังข์ ศักดิดา

์

๐๒/๑๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๓

นายกาไสย์ ไชย์ตะมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๔

นายบุญจันทร์ พรมเดือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๕

นายวินัย จันทร์ลอย
๒๑/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๖

นายไว พวงไพวัล
๐๒/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๗

นายทองอยู่ สีหา
๒๕/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๘

นายสาคร ศิลาเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๖๙

นายรณสิทธิ

์

บูรณะโสภณ
๑๗/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๐

นายวิทย์ศิลา โชติวามิตร
๑๗/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๑

นายสวัสดิ

์

เปล่งเสียง
๑๑/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๒

นายสมหวัง กินรี
๒๑/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๓

นายสายลม ลีลาศ
๐๒/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๔

นายทิน ข้ามของมา
๒๓/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๕

นายวัฒนานนท์ กอทรัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๖

นายพนมไพร สีดาน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๗

นายสุนีย์ พรหมรินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๘

นายดา คำภานิล
๒๕/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๗๙

นายเกียรติศักดิ

์

แตงตุ้ม
๒๔/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๐

นายประมวล เหลือศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๑

นายยุทธวีระ ดำดี
๑๐/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๒

นายสินประเสริฐ เครือศรี
๑๒/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๓

นายบุญเสริม บุญสุข
๑๙/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๔

นายเดชา บุญจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๕

นายมนูญ เมตไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๖

นายสมบูรณ์ พุทธจักร
๑๗/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๗

นายจักรกฤษณ์ ถิตย์แสน
๑๐/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๘

นายนิวัช ครุฑธะกะ
๒๒/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๘๙

นายทองพูน เสนะ
๑๘/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๐

นายสุนทร พงษ์วัน
๑๙/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๑

นายสำรวย เนติชัย
๒๘/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๒

นายจรัญ รัตนประเสริฐ
๓๐/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๓

นายอนันต์ แต้ธวัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๔

นายอาคม หล้าสวย
๐๒/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๕

นายสันติชัย อักขราสา
๐๓/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๖

นายทองบาง ผ่องศรี
๑๑/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๗

นายนิพนธ์ ถินปากมาง

่

๐๒/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๘

นายกบิล นิลเกษม
๐๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๗๙๙

นายวิทยา เลือนไชย

่

๒๘/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๐
นายศิริรัตน์ พองชัยภูมิ

๒๖/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๑

นายนิพนธ์ พวงบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๒

นายสุนันต์ วงศ์แสง
๑๐/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๓

นายวิรัตน์ สุรามาตร์
๒๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๔

นายสมรัส กล้าหาญ

๑๒/๒๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๕

นายอเนก สุขรี

่

๒๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๖

นายจำเนียร คำมงคุณ
๑๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๗

นายประสาน แสงแก้วสุข
๒๐/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๘

นายเชิดศักดิ

์

มูลโคกสูง
๑๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๐๙

นายอรัญญา สุพรมอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๐

นายบุญเทียง

่

วงสีชา
๒๐/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๑

นายประพล จงจุลกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๒

นายบัวลี ปลืมจิต

้

๒๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๓

นายทินกร วงศ์สิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๔

นายอุทัย ภู่ทองอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๕

นายสมชาย อินคง
๒๕/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๖

นายเสมียน บุญปน
๒๘/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๗

นายสายชล นนทะโคตร
๓๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๘

นายตีน้อย

๋

โคตรคำ
๑๑/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๑๙

นายรังสรรค์ สาหินกอง
๒๘/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๐

นายประพันธ์ ฉิมเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๑

นายราชัน บุญเลิศลพ
๒๖/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๒

นายสำเริง วงษ์ศรี
๒๗/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๓

นายจักรพงษ์ สงใย
๑๓/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๔

นายสมศักดิ

์

มณีเนตร
๑๙/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๕

นายชลสิทธิ

์

ชนะภัย
๑๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๖

นายกฤตกานต์ เชญชาญ
๒๗/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๗

นายอุดมศิลป สิมมาสุด
๒๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๘

นายอนุวัตร แพงคำ
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๒๙

นายบุญถึง ไชยะวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๐

นายไพจิตร สืบดี
๒๘/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๑

นายพงษ์พันธ์ กตัญู
๒๖/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๒

นายวีระพงษ์ ขันงาม
๒๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๓

นายไมตรี เสนากุล
๒๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๔

นายสัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๕

นายสุทิน ศรีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๖

นายสมชาย นิลพาทย์
๑๕/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๗

นายสมรัก รักษาวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๘

นายสำเริง ระวังแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๓๙

นายนิกร วิเศษชัย
๐๓/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๐

นายอิสรพงษ์ แก้วไชยะ
๒๒/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๑

นายสุรัตน์ นิลอุบล
๐๓/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๒

นายยนต์ นิราศภัย

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๓

นายสมัย แสนบุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๔

นายนิรันดร์ เพ็งพุด
๐๑/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๕

นายไสว สนทอง
๒๒/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๖

นายสำรีย์ ลุนภา
๒๔/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๗

นายรักเล่ห์ ขอบกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๘

นายสายฝน เจริญท้าว
๒๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๔๙

นายชัยยัน ประณิธานวิทยา
๒๐/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๐

นายสุเทพ นุชรอด
๒๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๑

นายบำรุง ยิงยง

่

๒๖/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๒

นายศิลา ศรีโสภา
๒๙/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๓

นายรักชัย สีสมยา

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๔

นายบุญยืน ยอแสง
๒๖/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๕

นายโชคชัย กลับบ้านเกาะ
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๖

นายทิพโลก บางศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๗

นายจิรายุทธ พันธ์หนองหว้า
๐๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๘

นายประเสริฐ เจตบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๕๙

นายสมพงษ์ อู่ทอง
๒๙/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๐

นายอุดร ลุนอุบล
๒๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๑

นายราเมศร์ อิมทะเล

่

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๒

นายยิงศักดิ

่ ์

ล้อมวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๓

นายประพาส รักษาสี
๐๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๔

นายธวัชชัย แสนเสนา
๒๒/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๕

นายดำรงค์ แสนแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๖

นายสันทัศ แสนบรรดิษฐ์
๒๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๗

นายสมชาย สีแพง
๑๕/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๘

นายสมศักดิ

์

ศรีสัตยานุกูล
๑๗/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๖๙

นายสันติ ผาด่านแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๐

นายสุริยันต์ นินทรา
๒๙/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๑

นายกิตติกร เกิดศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๒

นายวิมล หลักคำ
๒๐/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๓

นายวิฑูร เถาทอง
๐๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๔

นายจิรภัทร จานเขือง

่

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๕

นายสวัสชัย ฝาระมี
๐๙/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๖

นายสมเกียรติ มีพจน
๒๕/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๗

นายพินทิศักดิ

์

อินบุญญา
๐๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๘

นายพิชิต จันทิมา
๒๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๗๙

นายไพบูลย์ ดุจดา
๒๒/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๐

นายเจตร์จาลักษณ์ ตุ้มจิม
๐๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๑

นายพิพัด กอแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๒

นายสมพงษ์ โพธิอยู่

์

๒๖/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๓

นายชุติพนธ์ แก่นจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๔

นายสมัคร กางกำจัด
๓๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๕

นายฉลาด ลีตระกูล

้

๑๑/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๖

นายปฏิภาณ ทิศกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๗

นายศิริชัย จินดาพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๘

นายพิชาติ สุขจิต
๒๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๘๙

นายประเวช ไชยวัฒน์ฤทธิกุล
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๐

นายวิรุจ สืบสนธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๑

นายศุภกิจ องคนานนท์
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๒

นายบัญชา เวชกระเวน
๐๗/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๓

นายเจษฏาภรณ์ พิมพาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๔

นายจตุรวิทย์ ไกรวาด

๒๕/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๕

นายไพเราะ มันราช

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๖

นายบาจันทร์ ไทยบำรุง
๐๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๗

นายพิเชษฐ์ แก้วคงวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๘

นายอัครรักษ์ ลิมสุวัฒน์

้

๒๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๘๙๙

นายบรรจบ สิงห์หนัน
๐๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๐
นายพงษ์ศักดิ

์

นิลคร
๐๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๑

นายรักคะนา ศรีสุหา
๒๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๒

นายสมศักดิ

์

นันทะเขต

๒๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๓

นายรุ่ง ขุนศรีเจริญ

๒๑๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๔

นายสุภัทร สันตะนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๕

นายกิตติศักดิ

์

เขียวขำ
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๖

นายประสิทธิ

์

จันทิมา
๒๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๗

นายธวัชชัย โพธิทะราม

์

๒๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๘

นายศักดิธิพงษ์

์

ทองพรม
๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๐๙

นายมนตรี กามีฮา
๓๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๐

นายสุนนท์ กำแพงแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๑

นายภูวนาท วังวร
๐๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๒

นายสมคิด วงษ์ตาแสง
๑๔/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๓

นายจิตติ โคตรกอก
๐๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๔

นายศิริพล สุขลาภ
๒๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๕

นายปริญญา เสเนตร
๑๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๖

นายคำพันธ์ ชินโพธิคัง

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๗

นายอภิวัฒน์ พลอยผักแว่น
๑๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๘

นายรุ่งตะวัน บุญรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๑๙

นายสมชาติ เสมาพู
๒๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๐

นายเวนิตย์ โคต่อเนตร
๑๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๑

นายอ๊อด ทองสาย
๒๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๒

นายอิทธิพล ศรีประจักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๓

นายธนา ศรีโฉม
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๔

นายสีจันทร์ สุววรณรมย์
๒๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๕

นายไชยญา นาคำ
๒๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๖

นายวุฒิชัย จันทะเดช
๒๕/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๗

นายสนธิศักดิ

์

พลสิมมา
๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๘

นายสุดใจ วังทองดี
๒๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๒๙

นายไพโรจน์ ตรีสารศรี
๑๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๐

นายวินัย เจ็กนาม
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๑

นายจตุภูมิ รัตนัง
๑๕/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๒

นายพีรดนย์ อ่อนอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๓

นายศราชัย ตันประเสิรฐ
๑๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๔

นายวรวุฒิ ปุนาดี
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๕

นายปรีชา แสนสุข
๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๖

นายฉัตรชัย คเชนทร์ชัย
๑๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๗

นายพิษณุ พิลึก

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๘

นายยุพกร พลมณี
๐๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๓๙

นายสุริยา กัณหา
๒๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๐

นายอัสริยะ โยธินี
๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๑

นายสันติ แน่นหนา
๒๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๒

นายปรเมศวร์ โตเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๓

นายประกอบ วอนโพธิกลาง

์

๒๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๔

นายสัญญา สุภาสาร
๒๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๕

นายอาศิ บัวคำศรี
๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๖

นายสมพาน คงม่วงหมู่
๐๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๗

นายสมบูรณ์ แสงใบ
๑๔/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๘

นายประยวน เนาวะศรี
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๔๙

นายสถิตย์พงษ์ กองคำ
๒๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๐

นายเอกพล ศรีชะวรรณา
๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๑

นายสุครีพ เชือเพชร

้

๑๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๒

นายสุรศักดิ

์

มานัส
๒๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๓

นายประสงค์ ชัยภารา
๒๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๔

นายณัฐพงศ์ ก้อนแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๕

นายชูศักดิ

์

สายยันต์
๑๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๖

นายอนุษร ลีลา
๑๒/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๗

นายอนุรักษ์ มูนครบุรี
๐๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๘

นายมังกร โล่ห์ชัย
๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๕๙

นายมนัส วรรณโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๐

นายพรชัย คำแพงศรี
๑๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๑

นายสมชาติ แก้วศรีมล
๒๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๒

นายสัญญา จันทร์พิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๓

นายไฉน จันทิมา
๑๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๔

นายอนุพงษ์ รจนัย
๒๗/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๕

นายมนูญ วามะกัน
๒๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๖

นายอมร พละกาพย์
๐๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๗

นายสวัสดิ

์

ไชยเทพ
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๘

นายวรวุฒิ คำภาสัน
๐๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๖๙

นายวัชรพงศ์ ขันตี
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๐

นายสุนทร ดวงใจ

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๑

นายธณากร แสนสกุล
๒๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๒

นายสุนทร ทีสำราญ

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๓

นายสิทธิโชติ แควกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๔

นายธีรภัทร สมพะเนาว์
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๕

นายสมศักดิ

์

เปยมสุข

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๖

นายเด็ด สุริวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๗

นายวัชรพงษ์ นิรงค์บุตร
๐๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๘

นายอาทิตย์ วงศ์จิตไทย
๑๗/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๗๙

นายเกรนทร์กมล ฉวีวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๐

นายอมร มากมังมี

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๑

นายประสิทธิ

์

หาอาษา
๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๒

นายสมประสงค์ ศรีพุทธิรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๓

นายอนุวัฒน์ ภาคีรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๔

นายวัชรพงษ์ พรหมมา
๑๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๕

นายเฉลิมพร ผลงาม
๑๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๖

นายมนตรี คุณขยัน
๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๗

นายนพดล ภู่รัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๘

นายธีระ ศรดา
๑๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๘๙

นายคำสันต์ พานโสม
๒๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๐

นายโยธิน วังมนตรี
๐๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๑

นายสุรชัย ชมลา
๑๘/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๒

นายเอกชัย โกมุทมาตย์
๑๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๓

นายจักรี กองใหญ่กลาง
๒๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๔

นายศักดิณรงค์

์

เรทนู
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๕

นายสมศักดิ

์

ถึงทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๖

นายจักรพงษ์ บัวส่อง
๒๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๗

นายอรรถพล สลับศรี
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๘

นายอรรจน์ฐพงศ์ อิมใจ

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๑๙๙๙

นายซุน นุษา
๐๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๐
นายศราวุฒิ บุญเกือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๑
นายนที เฉลยนาค

๒๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๒
นายขวัญชัย หลอมนาค

๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๓
นายนิรันดร์ มีน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๔
นายสุบิน ศรีบุรินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๕
นายคมสันต์ บุราณ

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๖
นายวัชชิระ ยอดภิรมย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๗
นายวีรพล รามศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๘
นายกิตติพงษ์ เหลาพันนา

๒๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๐๙
นายกฤษฎา อาจองค์

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๐
นายวรวัฒน์ รักไทย

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๑

นายนะ สีวิไล

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๒

นายวินัย อินสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๓

นายศุภกิจ สิริการ
๒๗/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๔

นายทวี ซุยรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๕

นายปญญา แสงไชยา
๒๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๖

นายนิรัญ ยาหอม
๑๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๗

นายทัศพจน์ ศาลารมย์
๒๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๘

นายสุรชัย เพ็ชรดี
๑๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๑๙

นายขวัญชัย ผลขาว
๒๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๐
นายศิริวัฒน์ ศรีลาศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๑

นายวีระยุทธ เปาปาเถือน

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๒

นายภูริช ชินบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๓

นายเก่ง วิไลรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๔

นายแสวง พุฒปา
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๕

นายอดิศักดิ

์

วิโย

๒๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๖

นายเอกชัย ปานปูน
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๗

นายอรรถพล นิลพัตร์
๒๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๘

นายอภิศักดิ

์

ศรีดี
๐๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๒๙

นายแสงตะวัน พิลา
๒๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๐
นายสมบัติ แก้วจริง

๒๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๑

นายสมพร เจียกสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๒

นายสิทธิโชค ตุ้ยสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๓

นายโกมล ส่งสี
๒๒/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๔

นายอนุสรณ์ มาตรา
๐๓/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๕

นายประสิทธิ

์

ทองกาย
๒๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๖

นายวิศวัตร เอกประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๗

นายวิษณุ สุนณรงค์
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๘

นายวีระ สีเขียว
๒๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๓๙

นายปญญา วิไลรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๐
นายจิรานุวัฒน์ เจริญสุข

๒๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๑

นายชลวิทย์ วรรณพราหมณ์
๒๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๒

นายสุรชัย โสภา
๐๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๓

นายชัยประสิทธิ

์

เพชรสมหวัง
๑๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๔

นายบัวพา ช่อประพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๕

นายศักดิรินทร์

์

บุญณะ
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๖

นายมานะศักดิ

์

บัวชิต
๑๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๗

นายสุวิทย์ ไวโสภา
๒๗/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๘

นายอดิศักดิ

์

คำมุงคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๔๙

นายสมหมาย เคนดา
๑๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๐
นายสุชาติ แดงสี

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๑

นายบุญแสง กรับทอง
๐๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๒

นายชาญศักดิ

์

มังคะลี
๐๒/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๓

นายพนม อินทร์สวาท
๐๓/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๔

นายจารุวิทย์ จันทะมาตร
๒๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๕

นายอาคม โพธิจันทร์

์

๑๖/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๖

นายธนาคิม สีประเสริฐ
๔๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๗

นายอดิศักดิ

์

เตชะพุด
๑๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๘

นายเอกภพ ต้อยจันทึก
๒๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๕๙

นายสามาตร บุญมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๐
นายสมทรง ปอมทะเล

๑๖/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๑

นายสุนทร กลมวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๒

นายกฤษณะ ถนอมศรีเดชชัย
๓๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๓

นางสาวชนิดา เนืองจากนาค

่

๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๔

นางรจนา จินดา
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๕

นางปริชาติ อินทรีย์
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๖

นางปรีดา ยอดเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๗

นางสาวรัชชจิรา ด่านปรีดา
๑๒/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๘

นางสาวดวงนภา ทาลี
๐๑/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๖๙

นางสาวอริสา กองผา
๑๗/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๐
นางวัฒนา หนูหล้า

๐๖/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๑

นางอุไรวรรณ

สุติกรปริญญาสงวนสี ๑๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๒

นางสาวรัชนาภรณ์ สิงห์เทพ
๑๑/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๓

นางสาวสุนันศรี โยบุตดา
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๔

นางสาวนันทิยา บุญวาที
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๕

นางสาวอัจฉรา แสงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๖

นางสาวฉวี ลิงไธสง

้

๑๕/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๗

นางสาวพรศรี พูลเพิม

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๘

นางสาวเกษรผกา มาลี

๒๖/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๗๙

นางอุทัย มีจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๐
นางสุภาภรณ์ ภูมิจันทึก

๑๓/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๑

นางปนัดดา เกือกูล

้

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๒

นางระพีพรรณ จิตรีศรี
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๓

นางสาวอุไร ประอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๔

นางสาวรัญดร บรรจงจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๕

นางสาวทองอ่อน บรรจงจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๖

นางสาวนภัสสร เนียมเปรม
๐๒/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๗

นางสาวภัทรดา พลไชย
๑๓/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๘

นางสาวลาวัณย์ นิฉาย
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๘๙

นางสาวจรรยา คงสมนวล

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๐
นางสาวเทวา พิมพ์ขวัญ

๑๕/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๑

นางสาวรัตติกาล พงษ์สพัง
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๒

นางสาวเครือวัน เคหะฐาน

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๓

นางสาวสุภาวิตา วาทโยธา
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๔

นางสาวอังษณา สินงาม
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๕

นางสาวทวีพร แก้วกระจาย

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๖

นางสาวสุกัญญา อ่อนหวาน
๒๔/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๗

นางสาวทิพาพรรณ เจริญราช
๐๘/๐๘/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๘

นางสาวสุนิษา แปรงกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๐๙๙

นางสาวจุฑามณี คิดแก่

๒๖/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๐
นางสาวสุธาพร ทองสุข

๐๒/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๑

นางสาวสริตา มีนาค

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๒

นางสาวหมอนศรี อยู่คง
๑๓/๐๖/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๓

นางสาวมนต์รัก คูสกุลรัตน์
๐๑/๐๖/๒๔๙๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๔

นางสาวบุหงา ธนสีลังกูล
๑๘/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๕

นางสาวเดือนนภา แท่นแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๖

นางสาวกานดา พินิจศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๗

นางสาวนงนุช จันพลแสน
๒๖/๐๙/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๘

นางสาวลำไพย์ กมลสินธุ์
๑๖/๐๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๐๙

นางสาวปุณิกา เจริญรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๐

นางสาวละมุล ฤทธิวัฒน์
๒๑/๐๓/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๑

นางสาวนรมน มะลิตูม
๐๖/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๒

นางสาวสุพันธ์ วงศ์ตาแพง
๑๒/๐๖/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๓

นางสาวพรนิภา ปราณศรี
๑๙/๐๔/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๔

นางสาวภัทรลฎา ศรีสว่างวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๕

นางสาวมัณฑลี วาจาสัจ
๐๑/๑๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๖

นางสาวจันจิรา เอกสุทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๗

นางสาวกรรณิกา พรหมนาม
๑๗/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๘

นางสาวอัมพร สิงห์งอย
๐๔/๐๗/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๑๙

นางสาวเจนจิรา คำกล่าว
๑๓/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๐

นายกฤษดา เจริญรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๑๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๑

นายชัยสิทธิ

์

แพงไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๒

นายชานนท์ ยวงเทียน
๒๔/๐๖/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๓

นายแตม ผ่องสนาม
๐๒/๐๕/๒๕๐๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๔

นายธนาวุฒิ น้อยเพิม

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
วัดชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๕

นายธิฆัมพร ทิมางกูร

๓๑/๑๒/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๖

นายธีระศักดิ

์

แข่งขัน
๐๖/๐๑/๒๕๐๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๗

นายนันทวุฒิ วิณโรจน์

๑๙/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๘

นายประทีป ค้าขาย
๑๒/๐๙/๒๕๐๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๒๙

นายไมตรี โยธานัก
๑๘/๐๒/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๐

นายสมควร บุญปลอด
๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๑

นายสุชาติ สืบนุสสรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๐๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๒

นายสุรศักดิ

์

เกตุสถิตย์
๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๓

นายอนุพล อำอำพร
๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๔

นายอานนท์ ปะวันโน
๒๙/๐๔/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงอาริสา เรืองจันทึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วิประจง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงธนพร สาระบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงกรรณิกา แย้มจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอรสา ศูนย์รัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงปนัดดา ธนวัฒน์พัชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงธารทิพย์ ปะสาวเท
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงอัจฉริกา เชิดชู
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๓

นายจักริน เพียซ้าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายธนดล พลายมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๕

นางสาวอารีญา พันจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๖

นายศาสวัต ทานนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงจิรภา เจ๊กจันทึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงธรรสินี ฉันสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายมณฑล เพียรทำดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา เพียซ้าย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุศิริ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงจิราพร วิชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงอัจฉรา เขตขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงจินตพร จันทสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงอัญชลี ห่วงจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายศุภโชค คลาจันทึก
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงอณิศรา พาลเพ็ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายธนภัทร สุวรรณไกร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงมนรดา พงษ์สุภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงชรินธร ใหญ่จันทึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พฤกจันทึก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนิภาดา คำบุญเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชิดชู
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงสุมิตรา สีบัวลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา ตาจอหอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงศศิธร บุรินทร์รัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงวรกมล จะดอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายอนุชา ปานทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายฐิติวุฒิ ทองเลิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายสุวัสชัย นุ่มเกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายอนุชิต จินดาวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา เกิดจันทึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ไชยปญญา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสง่า วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงดวงกมล เลียบจันทึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงนุชนารถ มุ่งชอบกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุริยะชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๗

นางสาวสุดารัตน์ นันทิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายพชร แก้วแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงณัฐพร แก้วเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายวินัย ลาดมุณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงอภิญญา หาริกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงณัฐริกา หาญสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดใหม่ลาดอุดม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี กักขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดใหม่ลาดอุดม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงสุวดี เนียมขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดใหม่ลาดอุดม  

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๕

นายนวพล ปานเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๖

นายทัศน์พล จวนชัยภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๗

นายจักรพันธ์ ทิสุก
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๘

นางสาวสุพรรษา เชาว์โคกสูง
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๘๙

นางสาวสุกัญญา อ่อนสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๐

นางสาวธัญชนก ศรสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๑

นางสาวสมฤดี แสนศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน
วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงวิระวรรณ์ เขียววิจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงกฤษณา ปลอดสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดนาใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ทรรณวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดนาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๕

นางสาวดวงพร เชิดชู

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๖

นางสาวนำทิพย์ สุทธิรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายพุฒิเมธ จงปลูกกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงมานิตา พุทโธ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงวนิชยา พินิชศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงจิราพร เชือกลาง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงกมลพรรณ ธานเจือ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๒

นายผดุง หุงขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๓

นายพรพิสิทธิ

์

โพดขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๔

นายสถาพร นาคเปยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๕

นายกิตติศักดิ

์

กิขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๖

นายทวีศักดิ

์

กุรีพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๗

นายศรณรงค์ ปอสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงลักษมณ พึงขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๐๙

นางสาวสุรภา บำรุง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๐

นางสาวอมรรัตน์ พิขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ ศรีอาภัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๒

นายกิตติพล เปรมศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๓

นางสาวชุติกาญจน์ ชอบใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๔

นายณัฐนันท์ ศรีชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๕

นายณัฐวุฒิ พบขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๖

นายดนุชา ถาวรชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๗

นายทินกร พันขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๘

นายศุภชัย ประเสริฐพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๑๙

นายศุภโชค โสภกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๐

นางสาวสุขาลักษณ์ จิตร์จันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๑

นายสุรสิทธิ

์

เพชรขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๒

นางสาวอภิญญา เพียรขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๓

นางสาวอมรรัตน์ แกมขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๔

นางสาวสุภารัตน์ รักชอบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๕

นายอุดม ศรีขันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๖

นางสาวนงค์นุช มิสา

๑๒/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๗

นายกีรติกรณ์ เงินดี
๑๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๘

นางสาวสุวิตา คล้ามทุ่ง
๑๖/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๒๙

นางสาวพิชญธิดา กองเกิด
๑๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

เปรียวหวาน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๑

นายณัฐพล เสนสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๒

นายพงษ์ศิริ รุ่งเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๓

นายจักรกริศน์ สวยกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๔

นายพงษ์เทพ เอสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๕

นายภาคภูมิ พุทธแสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๖

นายสุทัศน์ นุขุนทด
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๗

นายอดิศักดิ

์

จิตรจำนงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๘

นางสาวรัตนากร นาคจันทึก
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๓๙

นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๐
นางสาวทิพย์ประภา ยืนคำพะเนาว์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๑

นางสาวปยมาศ น้อยจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๒

นายพรเทพ คินขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๓

นายสิทธิพงษ์ นาโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๔

นางสาวยุพิน ก้ามสันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๕

นางสาวศิรินภา อ่วมสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๖

นางสาวสุนิสา ปติทโน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๗

นายกิตติศักดิ

์

รัตนรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๘

นายเจริญชัย อายุวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๔๙

นายนิวัฒน์ โดดอรัญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๐

นายปรเมธ ฉำมณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๑

นายปยะวัฒน์ สิมจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๒

นายไวยทยา คำสระ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๓

นายศรายุทธ นบกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๔

นายสันติภาพ
กิตติเวทยานุสรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๕

นางสาวธิชา สวนมอญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๖

นางสาวนิจวรีย์ กุหลาบศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๗

นางสาวรุ่งอรุณ บวมขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๘

นางสาววราพร โต๊ะมณี
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล บุญแสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ลาวใหม่
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๑

นางสาวสงกรานต์ กุหลาบศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๒

นางสาวสุดารัตน์ เกตุศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ฝอยทองตะคุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๔

นางสาวสุพรรณสา เปยสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๕

นางสาวสุภาพร เติมพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๖

นางสาวอรอุมา จันทร์แดง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงอังศุมาลิน เจิมสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายกฤษดา หร่ายขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายธนพล ทิศขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายพงษ์เพชร สวรรค์งาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายภูธเนศ เมยขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายวรายุทธ มือขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายเอกพจน์ หว้านำคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายเอกราช มุมขุนทด
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงชญาดา ปลังกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ภุมไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เนียมใย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงรักษณาลี ภูพันดุง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พาขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงวิไลรัตน์ เดียมขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เตียนจันทึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สีกากุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายกลวัชร คุมขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายทัศนัย ตังตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงฐิติยา เรืองจันทึก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา กายสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงนฤมล ดีจะบก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพรชิตา โมมขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ นอกตาจัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ นิตย์ภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงสาลิกา ใจอารีย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดียมขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุภัสสรา มังสูงเนิน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดห้วยบง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายธนากร เกงขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์รอบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายเจตนรินทร์ แสนพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ สาธิสัตย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๘ เด็กหญิงอัฌชริยาภรณ์
มาตรังศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๒๙๙

อดิศร มังพิมาย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๐
นายวุฒินันท์ ไมขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๑

นายจันจิรา มุมขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๒

นายวิทยา ตรีคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๓

นายสุรเชษฐ์ เกงขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๔

นางสาวกุลพิธาน์ สายพลกรัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๕

นางสาวนิภาภรณ์ เข้มดีกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๖

นายศิริชัย โชมขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงสกาวรัตน์ เกตขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายกฤษฎา พัวจันทึก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงเกวลิน โฉสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายบพิตร ถนอมจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายศุภเดช กีบขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงดารารัตน์ สุขเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงพัณณิตา จันทร์สร
๑๐/๒๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดวังโปง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงนงนภัส สีดามาส
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงมนัชพร ก้านขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงลักษณพร งิมขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พรมสร้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงชลันทร มวบขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงธยานี น้อยสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงวลีพร วงภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี น้อยสิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายวุฒิพร ศรีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายศุภสัณห์ กิมานันทน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

สายโคกกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ พังขุนทด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงกุลิสรา แสดขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ แพมขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายชูกิง

่

ไชยกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายนพรัตน์ ยวดขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๐ เด็กหญิงพรรณวรรษา
แสบขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงวริศรา สระทองหมาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงสุธีธิดา ขำวิลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงกนกพร นมขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ นาวา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี พามขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล ภูแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายวิชญะ พลศักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงอัมพา ปนะสา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายกฤตนัย พืบขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พอขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงจิราพัชร หนูวิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงจิราภา หนูวิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายธนากร เปยนขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงธิติมา นิลโฉม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ เรืองจันทึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ ยังอยู่สุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงวรรณวิไล เหงขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายหยก มันแน่

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายอนุรักษ์ กีขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายกัณตะ กางสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ พลขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงณิชชิศา เนตรบำรุง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๓

นายนิติพล ปะติตานัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงนิพาพร พาขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายมนัส ยอดขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายอานนท์ พอขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายก้องภพ แก้วกาหนัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายจิรานนท์ เจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายชนัญู สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงชาลิสา คำศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายดิศวัตติ

์

กุลฐิติธนศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงพรชิตา ภูจันทึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงยุวดี ช้อยขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงสาธิกา ผ่องใส
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทานบำเพ็ญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายอานนท์ สังข์ขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายณัฐวัตร เจือจ้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายธนกฤต ทรัพสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงสายธาร หอกขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงเกศมณี ปลอดกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงอรยา ยวดขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงเจษฎา สีมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงชลลัดดา ไกรนิตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมมาสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงคณิศร ดีขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิดาภา แขขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ จิวขุนทด

๋

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สนมะเริง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ดาว วันขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ธิมะดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายณัฐกิตต์ หอมขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงจิราพร จำรัสประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จำใล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงณิชาภัทร มะเริงสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์ แสดขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายศักดิดา

์

ทาโสม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงศิริญญา เสริมขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสรัลชนา ดวงใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงอรุณี เจนสายออ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงอารียา หวัดสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายเถนุเดช มีชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๒

นางสาวประไพพร เข็มมะลัง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว ธนาศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายนัฐทพล นันทจักร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงเกษมณี ศรีสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงเนตรนารี ดุนขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ธงสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ โกดสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงศิริพร สายจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงชลิตตา โพธิสูงเนิน

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายคัมภีร์ งามขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงธนัชชา เคียวกลางดอน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงปย์รดา อมฤกษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงพรทวี หาบุญมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายภาคิน สิทธิขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงยุพิน พวงสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงรัตนา นนท์ขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงศศิตา ค้าพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงอัมพร กล้ามาก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๐

นางสาววรารัตน์ แกมขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๑

นายกฤต ขวัญจิต
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๒

นายไกรภพ เมยขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๓

นางสาววาสนา ถึงจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๔

นางสาวสุรัตน์วดี พุดจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๕

นายจักรพงษ์ หาญสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๖

นายธีระพงศ์ ดีจะบก
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๗

นายนิคม บรรหาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๘

นางสาวอมรรัตน์ มิกขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๑๙

นางสาวอริสรา พาละแพน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๐

นางสาวชลธิชา หูกขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๑

นางสาวปยฉัตร ไชโย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๒

นางสาววรัชยา กองขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๓

นางสาววิมล สุริยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๔

นางสาวศศิภา ธงสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วัดปราสาท  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พบไทรเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๖

นายเฉินหลง โพธิโชติ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๗

นางสาวจุฑามาศ ทองเอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๘

นางสาวศิริจรรยา สลุงอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๒๙

นางสาวสโรชา ศิลปศร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๐

นางสาวเสาวภา พึงสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๑

นายมงคล พระธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๒

นายวันชัย พึงขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๓

นายวีระวัฒน์ ระวิวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๔

นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี
๐๔/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๕

นายนราวุธ หนูม่วง
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๖

นายรุ่งอรัญ เสาร์สูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๗

นายศิรวิชญ์ แผงดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๘

นายฤทธิเดช ช่วยงาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๓๙

นายจิรวัฒน์ ปูนขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๐

นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๑

นางสาวปยนันท์ ภูพันดุง
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๒

นางสาวนลิน งัดสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๓

นางสาวนุสราภรณ์ นอกขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๔

นางสาวพรนภา ยังกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๕

นางสาวพัชญา เจียงวิเศษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๖

นางสาววลัยลักษณ์ ราชวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๗

นางสาวสริญญา ฉิมพาพลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๘

นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๔๙

นางสาวเกษมณี เปล่งสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๐

นางสาวลลิดา สุขสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๑

นางสาวศิรดา ชมลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๒

นางสาวสุธิมา ชีพันดุง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๓

นางสาวจุฑามาศ ไพบูลย์วงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๔

นางสาวเพชรลดา เชิดสูงเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๕

นางสาวเกษราภรณ์ สอนอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๖

นายสิโรดม ก้อนสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๗

นายปฐมพล ศิลปะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๕๙

นางสาวทัศนีย์ วงศ์คำจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๐

นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๑

นางสาวกมลเพชร หินสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๒

นางสาวกุลจิรา เสมอใจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๓

นางสาวสิริรัตน์ เทียงสันเทียะ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๔

นางสาวจิดาภา เต้าสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๕

นางสาววรกานต์ แก้วหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๖

นางสาวรุ้งนภา ขาวศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๗

นางสาววันวิสาข์ ใสพลกรัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๘

นางสาวปภาวี แซ่อือ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๖๙

นางสาววิจิตรา แสงเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๐

นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๑

นางสาวอารีรัตน์ พร่องพรมราช
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๒

นางสาวเกวลิน บุญเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๓

นางสาวรัตนากร กิงนอก

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๔

นางสาวสุทธิกานต์ เจิมขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๕

นางสาวพรนรัตน์ เคียวกลางดอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๖

นางสาวมุทิตา เล็กสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๗

นางสาวอรนุช ดงสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๘

นางสาวรุ่งนภา บำรุงนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๗๙

นางสาวศิริวรรษ คำเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๐

นางสาววิชุดา แผนสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๑

นางสาวชนม์นิภา ศรีอภัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๒

นางสาวปนัดดา คลืนพลกรัง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๓

นางสาวณัฐกาญจน์ ช่อขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๔

นางสาวปภูรินทร์ นกสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๕

นางสาวชลลดา ทำดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๖

นางสาวณัฐวดี ช่อขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๗

นางสาวสุดารัตน์ เหมาะดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๘

นายธีระพัฒน์ แก้วโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๘๙

นายชินวัฒน์ พักสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๐

นายธนพัฒน์ คำโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๑

นางสาวณัฐินี ศรีอภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๒

นางสาวธนัชชา ลับสันเทียะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๓

นางสาวปารมี ดังใหม่
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๔

นางสาวมนัญญา ตากิมนอก

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๕

นางสาวศิริโสภา บงสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๖

นางสาวดาราวดี อุดมรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๗

นางสาวธนัมพร เนียขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๘

นางสาวจันทมณี เบาสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๔๙๙

นางสาวบุษยมาศ พรมจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๐
นางสาวพัทธ์รัตน์ดาวรรณ

คุ้มทิม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๑

นางสาวสายชล พักสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๒

นางสาวณัฐกานต์ อินทร์ประโคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๓

นางสาวธนิตา แนมขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๔

นางสาวสุมิตรา แนมขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๕

นางสาวกรรณิกา โบสูงเนิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๖

นางสาวภัทรชนิดา โพธิศรี

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๗

นางสาวสกุลรัตน์ ดงสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๘

นางสาวณัฐพร ดวนสันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๐๙

นางสาววาสนา โงนสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๐

นางสาวอรปรียา บุญนิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๑

นางสาวชุติมณฑน์ โตสูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๒

นางสาวนุชจรี ปอสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๓

นางสาวนำฝน ประสิทธิสุวรรณ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๔

นางสาวนิภาพร ขูดสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๕

นางสาวพิมลวรรณ ปลังกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๖

นางสาวมนฤดี คงจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๗

นางสาวจินตนา ปุมสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๘

นางสาววรรณษา เบียดขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๑๙

นางสาวพรวิลัย พูนสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๐

นายพงศ์ภัค คลองสนัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๑

นายสรายุ เกวียนสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายปริวัฒน์ ทัดมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๓

นายวศิน ถนอมพลกรัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๔

นายภูริน พันแจ้ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๕

นางสาวเกศกนก โงมสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๖

นางสาวเกษมณี โงมสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๗

นางสาวจิตรวดี พลสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๘

นางสาวนงนุช ทองแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๒๙

นางสาวนุชนารถ ชาติวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๐

นางสาวปญญารัตน์ ศรีอำภัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๑

นางสาวไพริน แดนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๒

นางสาวสุทธิดา กิสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๓

นางสาวสุภาวดี แสบงบาล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๔

นางสาวอรษา นิลพลกรัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๕

นางสาวอลิสา คือพันดุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงกชกานต์ จอดสันเทียะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงพิมพ์เกศ นันทะชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงมนทกานต์ ศรีเกาะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์สันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงหัทยา อ้นสูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๑

นางสาวกนกวรรณ แบนขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๒

นางสาวญาณิศา ศรีอภัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๓

นางสาวอินทร์ทิรา ปนสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ โคตร์สมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๕

นางสาวชลดา ใจสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๖

นางสาวบัณฑิตา เกิดสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๗

นางสาวอลิชา จนะพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๘

นางสาวพรศิริ เทศจันทึก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๔๙

นางสาวภัทรวรินทร์ รอดพันดุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงปริยาภัทร เกมสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายนิธิพล ริมสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายประพัฒน์ แนมขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ อิงสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แยกโคกสูง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๕

นางสุวรรณา วงษ์วิเชียร
๐๑/๐๒/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

วัดสีจาน  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายไพโรจน์ ปุริธรรมเม
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเพชรรัตน์ คงหล้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายวาทิต ศรีเอียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายสุริยา พฤกษาชีพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายสันชัย แก้วสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงนิตยา พันธุนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงศิริพร ทองคลี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงเกวลิน โพธิใหญ่

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ สานคล่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงศิริกัลยา ใยใหม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ สุขแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา ถนัดหมอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลอยพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอรญา ปนสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงนนทยา พุ่มพฤกษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายศุภกร บุรัมสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายภีระพัฒน์ รินทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายนุชา นามพะธาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายยุทธนา รัตรวิชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ประเสริฐการ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายนาวี ศิริโชค
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ปญญา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายประเสริฐ นาชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายอรัญธรรม หนอกกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายกฤษฎากร ไชยลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพชรหนองขาม วัดหนองขาม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ หลาบนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ มีศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายกรกช แก้วพิมพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายกอบสิน สายสุด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๕

นางสาวกันตยา ดัชถุยาวัตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงกิตติมา ปดตาลาคะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงกิติตรา ปฏิพันโด
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายกิติลักษณ์ มอบทองหลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายจุลจักร จันทร์หนองหว้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายฉัตรชัย ซาสุดสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายชนะชัย ชนะภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงชรินทร์ธร เขียมสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา นอกสามเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายชินกร จีนปรุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมรานอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงฐิติพร สวนงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณรงค์ชัย บรรดาศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายณัฐพล ใจอุ่น
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทวา

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงดารากร ศรีเตชะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายธนกร หมันคง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายธนดล นิมิตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปดตาละคะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายธนัช ขยายดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายธวัชชัย ชินรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงธันย์ชนก บัวยัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงนครินทร์ ปองดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายนคเรศ บุญมีปอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงนพเก้า แก้วโพธิกลาง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงนริศรา เรืองศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงนัยเนตร สุรีจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงประภาศิริ ประชุมแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายปริญญา ทองวิเศษ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงพรกนก จันทีนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายพรมมินทร์ เคนสารภักตร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงพัชจิตรา อินทะวัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายพัชรพนธ์ ค้าของ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายพีรศิลป เต็มรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงภัคธีมา จุลเวช
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงภัททิรา ทัศมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงภัทรลภา สีทรมาตร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายยุทธนา แคนอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ คุณสาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายรัตนากร นาคไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ปตตาระเต
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายลัทธพล ปนโพธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายวรพจน์ พิมพ์หนองแปน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญปน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงวันวิสา คงคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายวิวัฒน์ ชืนชุ่ม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงศิณีนาถ ประทุมโต
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศิรัญญา นาทรัพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายสุธิพันธ์ สารบรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุมาลี พระจงพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุรางคนา พาที
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายสุริยา บุญญะสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงหทัยชนก คงสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ คำภูยศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สินพิทักษ์กุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายอรรถพร เปลกไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายอรรถพล อันโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ปตตาระเต
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา แคนชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงอารียา เพ็ญกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงเกสรา ดาวไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๗
เด็กชายเอกองค์การ น้อมมนัส

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๘
เด็กหญิงแพรวพราว เกือญาติ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายโตมร เซ็นชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๐

นายมานะ ครุธาโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๑

นางสาวกันหา คงสุข
๐๙/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๒

นางสาวเบญจวรรณ ตังชารี

้

๐๘/๐๒/๒๕๓๓
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๓

นายกรกิตติชัย สุทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๔

นางสาวจุฑาภรณ์ แสงแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๕

นายชัย กลายกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๖

นางประวีนา ภูชนิด
๐๘/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๗

นางยุพาพร นามบัณฑิต
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๘

นางศรัณย์รัชต์ เศรษฐี

๒๕/๑๒/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๕๙

นางสาวสุภาพร มณีสัย
๐๒/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๐

นางสาวอมรรัตน์ เชิญรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๑

นายอมรินทร์ อักโข
๐๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายวุฒิรัฐ เล็กพิมาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงพรสุดา อาศัยร่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงสุภัสตรา ดัดถุยาวัตร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๕

นายเทวะกฤต เคียงพิมาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงทิพย์วิมล จรูณศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดโคกพระ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สงวนศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายนำชัย ผายพิมาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงนิตติยา ทองกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุ้มทองหลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์นันท์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ช่วยพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายบูรพา จุ้ยทองหลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กอกกกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายวิษณุ เลียนอย่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา พลองพิมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สว่างจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ถินทองหลาง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายวันชัย สานเปน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายนิวัฒน์ สานคล่อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายวีรภัทร มอบทองหลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายปริญญา ประเสริฐการ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายพงศธร เลวะบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายโศภณ ปมทองหลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายประวุฒิ สำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงร่มเย็น บุรัมย์สูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงภาลินี ชำนาญหมอ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงนิธิพร พูนศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๖๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ เช่นพิมาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายจิรายุ จันวิสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจักราชวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา มุขพิมาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจักราชวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงจันทกานต์ บรรจงปรุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงจันทนิภา สมงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสาวิณี ทิศกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๕

นางจงกล อาจหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๖

นางสาวสุรีพร กรวดสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๗

นางสาวปราณี จันปญญา
๐๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๘

นายวระเดช เสมอใจ
๐๖/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๖๙๙

นายประเทือง มีทอง
๐๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๐
นางสาวนันทิดา มณีศรี

๐๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๑

นางสาวนิตยา พลทมิฬ
๐๒/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายธัชชัย นานกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายปฏิภาน ทานกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายสมพงษ์ พิญโย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงวรรณริษา พุทธรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ขุน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงกิตติมา พิมานรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงวริศรา ทองหลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๐๙

นายปรัญชัย สุลินทาบูรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายอนุพงค์ คึมสูง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุบผาพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายนิธิพล ทิศกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายสุรไพศาล อิมคูนอก

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายกิตตินันท์ นุลีจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายภูธเนศ บาหยัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายพินิตย์ โฉมเฉลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายยุทธนา สิงคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดศรีมงคล  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงจิราพร ทิศกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ แฝงกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายพลวัต ไทยกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คงสีลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายบุญทัน ทิศกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพิจิตตา จิตสูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวาสนา ทำกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงวีรดา คงทองหลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๖

นางสาวศิริพร จัตตกุล
๐๗/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านละกอ วัดตาเงิน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา สุดใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอัญชิสา นนกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงริตา สอนลำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจงูเหลือม
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายไวกูณฐ์ ลับดีพะเนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายกิตติทัต ถาดกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ คิดเห็น
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงสรสิชา มณีขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๕
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์

แตงกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงสุภิญญา ตากกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงยุพา สุรัสวดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงคลิษา ต่อมกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงมาลินี แตงกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงเสาวรส กระจ่างโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงลักษิกา แตงกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงวริศรา อ่อนทองหลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงพรประภา ภูดวงจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักจังหวัด
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงกฤษณา แตงกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงพรรณภษา แตงกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แตงกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๘

นางสาวอทิตยา เขาโคกกรวด
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๔๙

นายศรัณย์ภัทร ไชยงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๐

นายเดชา แพทย์กระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๑

นายพลชัย นอสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๒

นางสาวแพรวนภา นาคกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๓

นางสาวศศิธร เรืองเพ็ญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๔

นางสาวสุภัทรา มอบกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๕

นางสาวปาลิตา ดวงกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๖

นายมงคล ทิพย์อุทัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๗

นายรัตนพงษ์ ม่วงพะเนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๘

นายศิริวัฒน์ กำจัดภัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๕๙

นางสาวอชิรญา ปรุงมะเริง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๐

นายชนาธิป น้อยทะเล
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๑

นายธนกฤต โหน่งกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๒

นายนวพล ชำนาญพุทซา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๓

นางสาวกรรณิกา โนนโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๔

นางสาวนภาพร เซียงหนู
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๕

นางสาวทาริกา โพธิปานพะเนา

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๖

นางสาวพิมนภา ชูนาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ไชยงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายสุธี อินพะเนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วัดหนองยาง  

นม ๔๖๕๙/๒๗๖๙

นายอัษฏาวุธ ชานันโท
๑๑/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๐

นางสาวศรัญญา ก้อนสมบัติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๑

นางสาวศศิภา จุมพิฏกะพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๒

นางสาวกัลย์สุดา สําราญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๓

นางสาวอรพิม นำกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๔

นางสาวธนาภรณ์ ศรีมะเริง
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๕

นางสาวทิพย์วรีย์ หมู่ทองหลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๖

นางสาวจุฑามาศ รัตนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๗

นางสาวอทิตติยา ชมทองหลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๘

นางสาวปทมา แซ่อึง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๗๙

นางสาวกฤตยา หวังเลียงกลาง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๐

นางสาวนลินา ฉันงูเหลือม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๑

นางสาวเพชรลดา อยู่รอด
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงชนิสรา อัดทวีคูณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายเอกรัตน์ สงบแท้
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายธัญธร ดีขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ จําลองมุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงณัฐพร ดามะดัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ เทพังเทียม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วัดส้ม  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๘

นายจิรวิน รักษาวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๘๙

นายชัยมงคล สิทธิเสือพะเนาว์

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๐

นายปฎิภาณ สุปญโญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๑

นายวทัญู มาบำรุง
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๒

นายจินดารักษ์ แดงคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๓

นายภาคีนัย กิงแก้วกลาง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๔

นายกฤษวรรษ ยุทธกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๕

นายภานุเดช พึงขุนทด

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๖

นายชัยธวัช เซ็นกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๗

นายณัฐกานต์ ระวังญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๘

นายธันยธรณ์ กวนงูเหลือม
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๗๙๙

นายธีระยุทธ จริงโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๐
นายสุวินัย จงฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๑

นายกิตติศักดิ

์

กองงูเหลือม
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๒

นายปวริศร์ งามโพธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๓

นายศักรินทร์ น้อยกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๔

นางสาวธวัลย์ณา แก่นคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๕

นางสาวสุนิสา ถินสุวรรณ์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๖

นายศรุฑ สังข์เลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๗

นายภูมินทร์ ละพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๘

นายวรพจน์ มนปาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๐๙

นายวีรพันธ์ ซอกทองหลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๐

นายศรัณยู วงศ์เชวงทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๑

นายอภิสิทธฺ์ ไผ่โสภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๒

นายณัฐพล แทนกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๓

นายธนดล ชวนงูเหลือม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๔

นายพีรภัทร ถ่อนสันเทียะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๕

นายวิวัฒน์ ปอมกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๖

นายสุรศักดิ

์

ฤกษ์กลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๗

นายชัชวาล เหขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๘

นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๑๙

นายภาวิต สนศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๐

นางสาวชุติกาญจน์ พิณศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๑

นางสาวฐิตาภา ลมสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๒

นางสาวดาราวีร์ เพิมพูน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๓

นางสาวนิชนันท์ ใจงูเหลือม
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๔

นางสาวจันจิรา แสนทวีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๕

นางสาวจารุวรรณ พ้องงูเหลือม
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๖

นางสาวจิราวรรณ ชลอกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๗

นางสาวชลิตา ศรีอุทัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๘

นางสาวดวงกมล แคนงูเหลือม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๒๙

นางสาวธนัชพร ฤกษ์กลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๐

นางสาวธิดารัตน์ ขุดโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๑

นางสาวนิภานันท์ ณ พิมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๒

นางสาวลาวัลย์ คำมาเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๓

นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีโสธร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๔

นางสาวมุฑิตา สมส่วน
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๕

นางสาววรลักษณ์ ลือกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๖

นางสาวจุฑามาศ อินทร์จอหอ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๗

นางสาวชลันดา เกมะยุรา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๘

นางสาวสุภาพร เถาว์โพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๓๙

นางสาวอินทิรา ขัดโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายคณิษฐ์ ยิมพุดซา

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายจักกริช ไทยงูเหลือม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายดนัย กูลแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายพัสกร ภูมิมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงธีราพร เปรียมงูเหลือม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงนำฝน กำมะเริง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงพรรภษา ตากงูเหลือม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงรวงข้าว คลังสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงวนิดามาศ สุดสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงสัตตบงกช พิกุลแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา ประสารรส
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงอรชร เจียบเกาะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงอริศรา โกมิพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงอริสรา ปองงูเหลือม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงพิยดา ทัพกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงภาริณี ศิริรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสิริยุพา ณ พิมาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชอบการกิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงกัญญพัทธ์ พันธุ์จันทึก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงกุลกันยา ไขโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงธันยพร ฉลากกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงนิษารัตน์ นาคศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงบุษกร ศรีโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงวรรณา จันทเขต
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงวิชญาดา ข้อยุ่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วัดโนนหมัน  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๕
นางสาวสิริวณาวรรณ

จับโจร
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๖

นางสมชิด แสนรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายวานิช ดีอยู่
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พรหมจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายสรศักดิ

์

เพ็งพูน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายอภิชัย จันประทียน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๑
เด็กชายศักดิครินทร์

์

โต้งกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายรัตนทัต ใจอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายภคพล แก้วหลุย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ วัดเจริญสุข  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๔

นายสง่า ทองสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๕

นางสาวสมหวัง ขอเชิญกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๖

นางสุภางค์ เพ็งลองตอง
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๗

นางปรานอม ขอผลกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๘

นางสาวพรศิริ บุญกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๗๙

นางสาวมลทิชา ใจซือ

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๐

นายประจักษ์ โจทย์จันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๑
นางสาวพร้อมพรรณ กลันกิง

่ ่

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๒

นางสาวอัจฉรา พลทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๓

นางสมภาร มูลศรี
๒๘/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๔

นางวรวรรณรัตน์ ทองดีนอก
๒๘/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๕

นางสาวดวงกมล ชนยุทธ

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๖

นางจารุณี หอมทอง
๑๙/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๗

นางสาวสุพรรณณี ชัยสีดา
๑๕/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๘

นางสาวสุธิดา วงษ์สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายธนัยพร ผาเหลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายภาณุพงค์ การบรรจง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงญาณิศา พรมเริง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงนิภาพร ทองดีนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา ทองดีนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญเกิด
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงหัทยา รอดวินิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงอรสุดา สุดฉาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองดีนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายนนทวัช วุฒิงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงเดือนฉาย ทองดีนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ บรรจงนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงอัจฉรา ทองดีนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงยลลดา คงโนนนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายจักรพรรดิ เกิดมงคล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตากโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายทวยเทพ พลแสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายธนพล แข็งขัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงรัตนาพร กองเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ศรีสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วไพฑูรย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงจิตรมณี ฉิมนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงชุลีกร ศรีวิชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา เงินโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงพรพิมล โมรานอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญบำรุง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๖

นายสมพร จำปาคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายนพณัฐ สารธิยากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายนพฤทธิ

์

พันธ์อินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุทธิสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงกมลพรรณ กาญจนพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ พิมพ์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงฐิตาภา เร่งพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงณัฏฐิยา ช่างปลูก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงนวรัตน์ พันสาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงปรียานันท์ ประจงบัว
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงปะธะวี โพธิศรี

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายเปรมณัช เถียนนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๘

นางสาวทอง ประจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๒๙

นางปุน จันทร์ขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๐

นางสุพิศ พบเกาะ
๑๐/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๑

นางวาสนา ประสมไก่
๓๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๒

นางสุจินดา สุขวิญญา

๒๔/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๓

นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๔

นายณรงค์ รอดตรง
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๕

นายจิรกิตติ สรสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๖

นายปฏิภากร สรสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๗

นางสาวธัญญพิมล ประดิษฐ์จา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๘

นางสาววิภาวรรณ ปรืองาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๖๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงพัชรดา พราวหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง วัดบ้านซาด  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน ฤทธ์ไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงกันตยา สีฮาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงสุนิสา อาโป
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา ชาติรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงทิพา นาหนองขาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงธนัญญา พุทธบุรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลดงนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ประภา นาเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๘

นางสาวศิรินภา ฝาไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายเจษฎาพร เล่ห์หงส์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

ช่างบุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายเกียรติชัย ยันสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายธีรเมธ ราฮามาล
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายจิรพันธ์ ไชยดำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายณัฐพล โพยนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายทศพร เหล่ากัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทะจักร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ เชือมนอก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ลำไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายนวคุณ ปกกาโส
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดสุดศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์นอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายพีรวัส พระสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ฮ้อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายภูมิอารินทร์ ปุเรสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงปวีณา พรมประชุม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงปฐมาวดี พรมประชุม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงกุลธิดา เฉือยนอก

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงอัญชลี สมวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปนนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงชนัดดา สุขกระชอน
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา มากเวียง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงประภาพร โพธิเกตุ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี การสร้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงอนัญญา ปานแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงปยะฉัตร สุพรรณนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงภาสินี บัวใหญ่รักษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี กองทรายกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงเมขลา หาญกุดเลาะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงศศิภา ฤทธิไธสง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงรุ่งระวี นุ่มไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงโชติรส เหลาสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศิระ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายสงกรานต์ ด่านนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายนันทพงศ์ ชัยลินฟา

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายไผ่สีทอง ไชฮะนิจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายวีระชิต พรมแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายอนุกูล สียางนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายเกรียงไกร ท่วมไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายคมชาญ ควานหลวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายพัทธดนย์ รักษาชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงเพ็ญพักดิ

์

มาสีดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงสัญจิตา แสงกล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีสนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัวจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงนำเพชร ภาณุภาส
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงภคพร ภูลำสัตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ บุตรไชย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

บุตรศรีภูมิ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา สมภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
กันหาจร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุขสินี ดีบุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ คำสมัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายอภิชน สังฆวรรณา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

กัลยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายนครินทร์ กังขรนอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายอนพัทย์ ประทารมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา พลดงนอก

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงปทมา ดีชัยชนะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงรัตติกาล ชุนสาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงอาลีนา ภูถนนนอก

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงอิรวดี ภู่รัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา วัดดงเค็ง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๓

นายประวิน ประจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๔

นายภควัต จันทร์พิมพ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๕

นายอิทธิกร หนูทอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๖

นางสาวกาญจนา บุญรัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๗

นางสาววิมลมณี สิงห์สุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๘

นายเอกราช เสนนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๑๙

นายกลวัชร มุ่งดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๐
นางสาวศิริกมล จันทร์คำวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๑

นางสาวชนนิกานต์ บุญร่วม
๐๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๒

นางสาวปริญญาพร สมมุติรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๓

นายพุฒิพงศ์ ซานอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๔

นายวณัฐพงศ์ เสนนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๕

นางสาวศิริวรรณ คำภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๖

นางสาวสุจิตรา ศรีภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๗

นางสาวสุวนัน กุลเมืองโดน
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๘

นางสาวกัญญารัตน์ เชือมกลาง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๒๙

นางสาวปทมา บุญฮาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๐
นางสาววรรณภา แอ่นนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๑

นางสาวศิรินภา เหล่าหวายนอก
๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๒

นางสาวสิรินยา จินตนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๓

นางสาวสุดารัตน์ ขอเสริมกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๔

นางสาวอัยรดา อินนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๕

นายสหรัฐ ดวงเคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๖

นางสาวอรมณี ยักไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๗

นางสาววิลาสินี จันทะพิทักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๘

นางสาวอริสา สุหร่าย
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๓๙

นายอภิสิทธิ

์

โนนติวาลย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๐
นายวีรวัฒน์ ทิมุลนีย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๑

นางสาวดาราวรรณ พิมายนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๒

นางสาวพรนภา ชะใบรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๓

นางสาวศิริวรรณ กังวลงาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๔

นางสาวสุชาดา ลำเภา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๕

นางสาวสุภัสสร พลการ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๖

นางสาวชลดา ซองผม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๗

นายวรรณภูมิ กำแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๘

นางสาวจินตนา ประจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๔๙

นางสาววรารัตน์ แปนสุขเย็น
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วมาตย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงมุกดาวรรณ เทศไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๒

นางสาวศศิภา เส็งแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๓

นางสาวพรรณวษา ทิพย์คูนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๔

นายเกรียงไกร แก้วสระน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๕

นายณัฐพร อาจอาษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายอนุรักษ์ จันขาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงชัชฎา แว่นศิลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๘

นางสาวชืนจิต

่

เนียมเพราะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๕๙

นางสาวณัฐวดี วุฒิพงศ์เดชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงพรไพลิน สุพรรณนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล เหล่าหวายนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๒

นางสาวศศิธร แสงโทโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายสิทธิโชค พิมายนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายยศกร อนุอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงขวัญสิริ เตียไธสง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงปยะมาส ฤทธิไธสง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายจตุพล พลดงนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายปฏิภาณ ลาภเกิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทบนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงอาลีนา พลดร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม วัดหนองคึม  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายนิธิ มีสวาทนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายพงศธร ด่านนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงจรรยา เสริมนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงวรวี เพ็งวึก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การสร้าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มูลนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง วัดเย้ยตะแบง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๗

นางสาวขนิษฐา แสงโทโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดบ้านโนนระเวียง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายนวพล ศรีบุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดบ้านโนนระเวียง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายฐิติพงศ์ วงศา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดบ้านโนนระเวียง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายนิมิต ประโพธิทิง

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล วัดบ้านโนนระเวียง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายเดวิด สมัยกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๒

นางละเอียด โชติกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๓

นายสมบัติ เลิกนอก
๒๓/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๔

นางหอมจันทร์ กาวไธสง
๑๘/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๕

นางจีระนันท์ เหรียญสีชัย
๓๑/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๖

นางสัมผัส หมันนอก

่

๒๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๗

นางศุลี ศิลา
๑๔/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๘

นางจรัส จันทร์แจ้ง
๓๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๘๙

นางสาวรัตนา อาสายุทธ์
๑๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสีสุก วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๐
นางสาวลลิตา ทองหลง

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๑

นางสาวธนิดา พรหมนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๒

นายธีรภัทร สืบดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๓

นายนราธิป พิมพ์จ่อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๔

นายธีรวัต ปะกังเวสัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๕

นายศิวะพงษ์ โพธิศรี

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๖

นายธนะวัฒน์ ศรีละหาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๗

นายอภิสิทธิ

์

ปราบนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๘

นางสาวฐิติมาพร แพงหนองยาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๐๙๙

นางสาวสุกัญญา ปะวะภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๐
นางสาวทิมาดา มาศขาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๑

นางสาวกรรณิกา กองไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๒

นางสาวณัฎฐา อุนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๓

นางสาวสุจิตรา ลครพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๔

นางสาวนุชสรา กล่องเนียม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๑๑๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๕

นางสาวปยะภรณ์ ปะวะภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๖

นางสาววริศรา สายนำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๗

นางสาวสกุลรัตน์ อาวุธนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๘

นางสาวสุภัคกัญญา โสมห้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๐๙

นางสาวจันทิรา ไหลหลัง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๐

นางสาวอภิภาวดี สีสงัด
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายพุทธภูมิ สุจริต
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายวิทวัฒน์ บุษย์ศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายเทพอนันต์ สีสุพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายกิตติธัช ศรีตระกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายฤทธิชัย สิทธิเมืองขวา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลีงอย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงนันทิชา เลิกนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงรจนา กริงพะไล

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงพัชรพร เลขนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงอธิชา ยศมืด
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงแก้วมณี ศรีนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหล็กค้าน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงกีรติกร อับปะมะโห

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา มุ่งพันกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงพรพิมล สุดมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงพิมพ์นภา สุราทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงวิลัยวรรณ สังข์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงปยะพัฒน์ ถาวงกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงอภิญญา ด่านนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงสุธัญญา ปดตาทะเส
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ประพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงวริษฐา จันคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงสร้อยฟา เลิกนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หารี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อันแสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงอมิตา แถมเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงพรนรินทร์ สุพรรณนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงอังสิริ ยางเครือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงรัตติกาล ถนอมวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงกวิสรา เลิกนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงนิโรบล แก้วสีขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๒

นายสมพร สุวรรณเพชร
๑๒/๐๕/๒๔๙๒

วัดศรีลำพอง วัดศรีลำพอง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายคณิศร หวัดวาป
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำภาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายภูวดล อริยะมนตรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายสุวิชัย วงษ์นอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ปะติทุกขัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ เทียมทัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงปยฉัตร อัคแสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงสาวตรี จวงจันราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงขรอาจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงสุนารี ศรีสงคราม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงยุวธิดา วิเศษแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายธนากร เผือกนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน วัดศาลาหนองขอน  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๗

แม่ชีสมหมาย ทองมะเริง
๐๘/๐๗/๒๕๐๓

วัดสีสุก วัดสีสุก  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๘

นางวิภาวี แดงสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๕๙

นางสมจิตร แคชัยภูมิ
๑๙/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงอธิชา ดาวเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายวรวิทย์ ศิลาลาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายธนธร นาสิงห์ขันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนรัตน์ ประกอบนันท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงกัญญกร เพียนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดหนองบง  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เสาเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายชัชนันท์ สมสวนจิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายพงศธร อุดนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายธนธรณ์ ดีนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายสหรัฐ รุกไพรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงศิรสิทธิ

์

นุ่มละมุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงภาวิณี แจ้งไพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศิริวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วนิยม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงกรกนก อินทรสอน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพิศชาภรณ์ ฆ้องนอก
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงพรพิศชาณ์ ห้องนอก
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงปนัดดา เอกบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๘

นายวัฒนา โพธินอก

์

๑๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๗๙

นายจิระวัฒน์ เพลียนอก
๑๓/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๐

นางสุวิมล ประจงจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๑

นางสาวสายยุทธ ชิดชัยภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๒

นางสาวศิวาลัย บำรุงนอก
๒๒/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๓

นายณัฐพล โชติกลาง
๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๔

นายจักรนรินทร์ อาพัดนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๕

นายชัยธวัช ขันนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๖

นายทศพล ชำนาญศึก
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๗

นายธีรภัทร์ ขันนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๘

นายสราวุฒิ รานอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๘๙

นางสาวเกศราพร เพชรสุริยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๐

นางสาวขวัญณริน ปตเขตานัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๑

นางสาวจิราพร ไชยศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๒

นางสาวณัฐริณีย์ เลขนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๓

นางสาวทิพย์สุคนธ์ รานอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๔

นางสาวธิดารัตน์ ประสงค์คุณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๕

นางสาวนริศรา ปะวะภูตา
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๖

นางสาวนิสาลักษณ์ สอิงแก้ว

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๗

นางสาวเบญจมาศ ขังวิชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๘

นางสาวปราณี ลาภเกือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๑๙๙

นางสาวยุพิน สงกอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๐
นายกิตติพงษ์ รานอก

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๑

นายกิตติพงษ์ ทานอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๒

นายจรัญ เหลือมนอก

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๓

นายณัฐพงศ์ ริทธิมาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๔

นายพันธวัฒน์ มีเค้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๕

นางสาวนุชจนา อาจเนานนท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๖

นางสาวไพลิน แพงย้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๗

นางสาวสุพัตรา ลาภใหญ่
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๘

นางสาวเสาวนีย์ เปรมชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๐๙

นางสาวอมรา อินทรเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๐

นางสาวอรุณกมล โพธินอก

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธนพล ศิลาสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายธวัชชัย ทุยไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายปรเมศ บัวสำราญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายวรายุทธ เหล่าภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายวัชรากร มาพะลัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายสหภาพ นนทะสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สำโลงลุน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ประจิตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงเกศกนก ฤทธิมาศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงจันทภา กรวดนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงจินตนา ปราบนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงตะวันรุ่ง นุเคราะห์กัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ นอกพุดซา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงธรรมจิตรา พันธ์นาเหนือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงธันย์ชนก แสนหิรัญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงนริศรา หวังแอบกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงนิรดา พึงจันดุม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงปรารถนา รานอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงพวงผกา ไกรมะเริง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงภัทร์ธระพร เพียนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงรสธร เพ็ชรนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงลักษมี พรประไพ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงวรานุช ทองสาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงสิลิลทิพย์ แสนกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา ดาราคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงสุวรรณา หวังเสียวกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงอรรถวดี โหมดนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงอรฤทัย เทศนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๓๙
เด็กหญิงอรวรรณษา รานอก

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงอรัญญา กินขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอรุโนทัย การนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงอินทิรา เกลียงหอม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พลหาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายธีรภัทร ตรีกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายนพรัตน์ บุญคำมูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายพิเชษฐ์ เลียมกลาง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายภูมิภพ วอนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

คิดรอบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงกรลภัส เดชหวังกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงจุฑามณี กองศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงชมภู่ ดีสวน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๓
เด็กหญิงปทฐมาภรณ์ ดีเม้น

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงพิมพรรณ ร่มกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงพิยดา พุ่มนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงภัทรภร งดกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงภัทราพร โม่อ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงภาพร ลายนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงวัชราภา ลอยวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพ์สา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงอารียา ถือความซือ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายวิทยา บำรุงนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๓

นายเจริญ วรนาถนฤมล
๐๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๔

นายสุรเชษฐ์ เกษนอก
๐๘/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๕

นางสุรีภรณ์ เพชรลำ
๓๐/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๖

นางประไพ ธุงจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๗

นางศุภลัคน์ ชาติวัฒนสุคนธ์
๐๓/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๘

นางสาวสมจิตร ตูมนอก
๐๒/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๖๙

นางสาวนภาพร คงแสนคำ
๑๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๐

นางสาวจิรวดี เพ็งศรี
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายณัฐพล กลันสาร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายปยะวัฒน์ โพธินอก

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายศุภะวิทย์ อาจเนานนท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาบำรุง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายอนุรักษ์ เกิดผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ รานอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายอิทธิพล รานอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงพรรภษา วิเชียรรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายวัชรพล ตากิมนอก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิพุฒ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงมัธวรรณ ภูมิกำเนิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงฉัตรมณี ฟุงสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายมงคลชัย พลับสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงตรีทิพ โคตรศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พะยุหะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ ศรีนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ วิเศษคร้อ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายฉัตรชัย บุตรชานนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายวีรวัฒน์ เทพวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงจุตรภัทร เวียงสงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงดวงนภา ปาระโท
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงวริษา หลักคำพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๓

นายสมเกียรติ ศรีปราชญ์
๒๒/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองโจด วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๔

นางสาวกํณฐมณี แกล้วทนงค์
๑๑/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองโจด วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๕

นางสาวสมปอง ลัดนอก
๐๘/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโจด วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๖

นางสาวบังอร ขจรภพ
๐๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองโจด วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๗

นายดำรงค์ เกิดไพร
๑๐/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๘

นายสังวาลย์ เกิดมาลัย
๐๖/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๒๙๙

นายยุทธศิลป ขมโคกกรวด
๓๐/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๐
นางสุวรรณา ขมโคกกรวด

๑๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๑

นางสาวเทียมจันทร์ ขันภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๒

นางศิริรัตน์ ปดทุม
๐๖/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๓

นางบัวเรียน ด้วงเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๔

นางมยุรา มาตรวังแสง
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๕

นางสาววิราภรณ์ กลัดสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๖

นางกฤษณา แทนรินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๗

นางสาวปยาพร ไพราม
๑๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายชิณวัตน์ สมน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายเดชา ยะปะกา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ทับสุขา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายสาธิต เทียนมงคล
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายอรรถชัย นาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงจิตตินันท์ ทันใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงปวีณา ปะการะเต
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงปรียา รังดิษฐ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงพัชลดา ลีลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงเมทินี ดวงสีหา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ มะเกลือศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไกรสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงสุทามาศ แท้ไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงภัณฑิรา เผียดนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงลลิตา เทียมทัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงวริยา ลำเลิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงสุจิตรา วงมาลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงสุภาพร โพธิขามลา

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๖๕๙/๓๓๒๙

นายนำพล เอกอมร
๑๑/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายคณพศ ชนะงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายเธียรธาดา เหคำชุน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายนัฐพล ดียางหวาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายวรวิช วอนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงนัตชา มานอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายกลวัชร สุริยจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายธนากร ใจเทียง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ใจเทียง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายธันว์ทร บรรเทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายมนทกานต์ เผยโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายศรุต จิรสิทธิพัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงณัฎติยา จันละคร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงพัชชา คำพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงพันธุภา จิรสิทธิพัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงพิยดา ชานอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงภควฎี โพระเดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร โพระเดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงเขมวิการ์ งามบุ่งค้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงจิระนันท์ โสนนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงศศิธร ชัยสงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายกฤษฎา โสมกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงแป
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายกฤษดา หาญยุทธ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ท้าวนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา นนตรีนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงกาญจนา หัดกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายกิตติภพ ไชยไข
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายคชานนท์ พรีเพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายจิรัฐิติกาล คำยา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายชานนท์ สิทธิขุนทด

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนำอ้อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายทรงวิทย์ ถิตย์เจือ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายธณรัฐ บุรีมาตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงธนัดดา ภูสิลิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายธนากร แก้วบุญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายธาราดล ปาปะไพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายธีรนัย ทินรส
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ อสุรินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายนราวิชญ์ ฉิมญานุวัฒน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงปนัดดา หลุ่มใส
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงปยธิดา บุญมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายพงศกร
ประสบศรีตระกูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ แสนโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายภูริช ภูแก้วนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายมณเฑียร การถาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายมานิต ปะนาตัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายรชานนท์ ใจเห่า
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ประสาทกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายวัชรากร เทียมทัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงศรัณยา ศรีเชียงสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายศักรินทร์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

คลังอาวุธ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองภูบาล
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ จุปะมัดถา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สุหา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงอนัญญา จิตแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายอนุพงศ์ สีหาใต้
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายอนุเทพ ผ่านสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายอภิวัชร์ ขำโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงอรนภา แดนคำสาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายอริน บุญดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายอริศรา โสชัยยัญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายอวิรุทธ์ โนนศักดิดา

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โล่ห์นารายณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายเจษฎา โพธิศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายเชิดชนม์ ตระกูลสันติรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงไอลดา นำทรัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายมหัสฎา พลเมืองดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงศยามล ทองดีนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงจินธิดา การบรรจง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายจิรายุตม์ สวนดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงชนาธิป เชิดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายชาญณรงค์ สุดขุนทด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงนภาพร ใบขุมเหล็ก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุนสมบัติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงวิจิตรตรา ไชยลินฟา

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา เมืองแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงศศิธร พรานกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงศิริประภา ไม่ย่อท้อ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชาวสวน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๓

นายสืบศักดิ

์

ทัพหลวง
๒๗/๑๒/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๔

นางลำไพย์ ทัพหลวง
๑๑/๐๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๕

นางเสมอ แสงเพ็ชร
๐๑/๐๒/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๖

นางกีรติกานต์ สิทธิพา
๑๔/๐๔/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๗

นางศรีวณา โพธิชัยเลิศ

์

๒๓/๐๙/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๘

นางสาวสิริพร ภิรมย์เลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงกนกพร ขันคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายปรัชญาพล พลภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา ขุนเทียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๒
เด็กหญิงปญญาทิพย์ ทวีสิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายวิวัฒน์ สุขเพ็ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๔

นางสุพี ผิวขาว
๐๖/๐๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๕

นางวงเดือน บุญรอด
๐๗/๐๒/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๖

นางนิกร สีสุดทา
๑๖/๐๙/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๗

นายสุพจน์ บารมี
๐๑/๐๑/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๘

นางเครือวัลย์ รัตรองใต้
๓๐/๐๕/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๒๙

นายวรพจน์ พันธ์วิริยากุล
๒๘/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๐

นางขนิษฐา ปลังกลาง

่

๑๔/๐๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๑

นางสาวนุชนาฏ นามไชยสง
๑๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมดอกพลอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายธนโชติ กองทุ่งมน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงนริศรา ลาละคร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายประสาน คำทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายพงศกร มหาวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงพรรพษา แสนภูวา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงรุ่งลัดดา สวาสดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายอติพงษ์ เกษศิริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายเอกรินทร์ คำมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๑

นางพรพักตร์ ปตตาเทศา
๒๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๒

นางผ่องพิศ จุทนัน
๑๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๓

นางพิมลสิริ ประกิคะ
๑๖/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๔

นางสาวประคอง อาพัดนอก
๑๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๕

นางรัตนาพร ช่วยไชยศรี
๐๖/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๖

นางคำขวัญ บาระศรี
๒๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๗

นางจุฬาพร อำนวยพร

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๘

นายเกียรติศักดิ

์

อุทัยดา
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๔๙

นายอภิรักษ์ หาญประชุม
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๐

นางสาวชุติมา สุภะกะ
๐๗/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๑

นางสาวอุมาพร การถาง
๐๒/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๒

นางสุนิทรา พลยางนอก
๑๐/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๓

นางรัตนา โฉมทอง
๑๒/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๔

นายชุติพนธ์ จะชาลี
๑๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๕

นางสาวรุ่งทิพย์ ผลไม้
๐๓/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๖

นางสาวอธิษฐาน บรรดาศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๗

นางสาวบรรณศรี เสนผาบ
๑๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๘

นายสวัสดิ

์

มาตรวังแสง
๑๘/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๕๙

นายวินัย แสงนอก
๒๙/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอนคนทา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๐

นายเสรี มัครมย์
๑๘/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอนคนทา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๑

นางปยพร ทองภู
๑๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดอนคนทา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๒

นายเฉลย เทพเรียน
๑๒/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนคนทา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๓

นางสาวศิริพร ทะสุนทร
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนคนทา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายนวภล ชาวสวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายกฤษฎา ดำสนิท
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายกฤษฎา แซ่โค้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายกำพล วิวรรธน์อธิชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงฑิตยา เฉิดวาสนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงธัญทิพ จิตร์นอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงนิภากร สีสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงสมปอง ชาวสวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๒

นางสบงกช ปนภัคพูลลดา
๒๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงพรนภา เชือชม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านช้าง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายนราธร เรียงสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายภาคภูมิ สมเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายภูมรินทร์ แจ่มหม้อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงวาสนา เรียงสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงสุพัชรี คิดถูก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กรัดเกรินเกริก

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายฆนาพงศ์ วิงคล่อง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงปวีณา สีเนย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงสาวิตรี อ่อนสอน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงสุวารี รัตนภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๔

นางดัชนี ยศพล
๑๙/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๕

นายจำลอง ภักดีโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายกฤษณะ มาเหง่า
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงกัลยาณี สังสีราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงกิงฟา

่

แสพลกรัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๘๙

นายพันธกานต์ นามสว่าง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายภคพณ เผือนอุดม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงอพัชชา เงียวสูงเนิน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ เรือนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายชนเดช เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๔

นางกิตติกำจร วัชระเสถียร
๐๓/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๕

นางชลิต ญาณอุบล
๑๖/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๖

นางนิยะดา นาโสก
๒๖/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๗

นางศิริญญา จิตรศิลานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๘

นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๔๙๙

นางเบญจา มุขวัณโณ
๑๔/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๐
นางลดาวัลย์ จะชาลี

๐๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๑

นางรุ่งทิวา วงศ์จันทร์เสือ
๒๔/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายกฤษกร จันทะดวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงกันตะยา พิมลนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายกิตติ วังหอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฟกโต
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ไชยโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงชลธิณี บงนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงทิพามณี แสงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วสงวน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายธีรพล ประวาระณา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร สุริชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงนิตยา สุดชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงปนัดดา มาตรวังแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงปนัดดา แก้วโภคา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงพิกุลทอง เชิญพิลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายพิษณุ วรรณา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายภาณุเดช นามบุญลือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายรุ่ง วงษ์ธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงศรัญญา ทองนุช

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีนัมมัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงอภัสรา นามวงษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงเกศวรา มารศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงจิราพร ธรรมราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชาชำนาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงจุรีนุช หงษ์พรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ฉิมนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงมาริสา คันที
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงวาสนา ผลจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ขันธรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงอุมาพร ปะมาคะโม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๑

นางอุบล สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๒

นางวรรณา ประพาน
๒๐/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๓

นายสุพล ฤทธิไธสง

์

๑๐/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๔

นายไพบูลย์ ยศพล
๑๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๕

นางเปรมจิต ประภาสอน
๒๐/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๖

นางจีรวรรณ ยะโสธร
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๗

นางสาวสุภาวดี ทรงคาศรี
๐๘/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๘

นางนิรัฉรา ปญญาชนะวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๓๙

นายอนุศักดิ

์

เชือฉำหลวง

้

๐๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๐

นางสาวศิริกัญญา ยุระวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๑

นางสาวศิรินภา เค้านาวัง

๒๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๒

นายชาญณรงค์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๓

นางสาวสุกัญญา พรมวิเชียร
๐๖/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๔

นายพิสิษฐ์ จุลโทชัย
๒๗/๐๑/๒๔๙๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๕

นางแคทลียา ไกรอำ
๑๙/๐๓/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๖

นายธงชัย บุญมา
๑๗/๐๔/๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๗

นายธนาวุฒิ ภู่ถนนนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงกรชนก พิณเสนาะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๔๙ เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์
แสงอรุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงฐิตาพร ซาเฮ้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๑
เด็กหญิงณัฐฏชญาดา ตรีวิวัฒน์กุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์ภิรมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงปภาณิจ จันทร์มา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงปยะวรรณ จันวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงศรีสุรางค์ พันธ์ชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทันตภิรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงจันทิมา นางาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๘ เด็กหญิงธรรมประกาย
ฟาธรณีแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงนริสา วรรณจงคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๐

นางสาวปนัดดา พาพาดูดีส
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงปานทิพย์ พันธ์ยาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงปยะธิดา ตรวจนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลอยนวล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ คำภาบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญศรีภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงศศิธร คิดถาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงศิรินภา อุ่มกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายอัมรินทร์ แทนรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงอาภาวดี จันทะดวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายเพรียวพันธ์ พลยางนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๑

นางสาวเพ็รชรัตน์ ปาปะเส
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายเศรษฐา ศรีประภาพงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชินนอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ขันนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงสมิตรา ปวงปะชัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงวิมาลา กองเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงปราณิสา สระกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงธนิกา ทองพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ เนืองมัจฉา

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงนรุพร โคตรสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๑

นางสิริสมัย เพ็งผ่อง
๒๒/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๒

นางสีนวน สุมงคล
๐๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๓

นางวัชรี อินอุ่นโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๔

นายสมพร กล้าหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๕

นายครรชิต ไลยนอก
๐๘/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๖

นางสาวกัลยา จำเริญชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๗

นายคงกระพัน ชัยชมภู
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๘

นายจิรกร ลาดสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๘๙

นายชนารินทร์ เพ็งโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๐

นางสาวณีรนุช ขุนสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๑

นายธวัชชัย เทียมสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๒

นายนิธิภพ ไชยเทพา
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๓

นางสาวนิภาพร จันทร์วิเศษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๔

นายบวร บุญสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๕

นางสาวบุศรินทร์ เจริญชัยทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๖

นางสาวพิมณพัจ ปจจัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๗

นายภานุกร หนันเมาผาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๘

นางสาวรัชฎาพร ช่วยนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๕๙๙

นางสาวรัชฎาพร อัครโคตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๐
นางสาวราศิณี จอดนอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๑

นางสาววริศรา โพดนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๒

นายวาทิน สุขเพิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๓

นายวายุ ปดทุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๔

นายวินัย โพธิอ่อน

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๕

นายสมพร ศรีรุตต์
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๖

นางสาวสุทธิกมล พรมทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๗

นางสาวสุภัสสร สาโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๘

นายสุริยา ศรีบุตรสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๐๙

นางสาวอนัณตญา จันทมุลตรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๐

นายเกียรติศักดิ

์

บุญวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๑

นางสาวกนกพร คำภูมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายกฤตยศ จุกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๓

นายกฤษณะ หนูสุวรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๔

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์คำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ จันวิเศษ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๖

นางสาวขวัญชีวา ดาวกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๗

นายจรัญ เทพวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๘

นางสาวจิราภร บัวมาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๑๙

นางสาวชุติมน มรรครมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๐

นางสาวชุติมา ชำนาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๑

นางสาวญาณี สียางนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๒

นางสาวฐิติวรดา วงสมบัติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๓

นางสาวณัฏฐณิชา ลาบัวสาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๔

นายณัฐวุฒิ คนสนิท
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๕

นายตะวัน วรรณปะเข
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๖

นางสาวนุชรินทร์ โพธิศรี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๗

นางสาวลัดดาพร วานนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๘

นางสาววราภรณ์ ผ่อนผัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๒๙

นางสาววาสนา ปราบบำรุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๐

นายสมรักษ์ ดีนาจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๑

นางสาวสุกัญญา ไฝชอบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๒

นางสาวสุภัสสร ดีสวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๓

นางสาวสุรินทร์ธร มูลแก่น
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๔

นายอนุธวัฒน์ ทัดวรพงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๕

นางสาวอารียา ยาย่อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๖

นายเชษฐา ลาเพ็ชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๗
นางสาวเบญจลักษณ์ มารศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๘

นายโชคสันติ ละครพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๓๙

นายโสภณ พันธุ์พยัคฆ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๐

นางสาวกนกวรรณ แก้วแสนไชย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๑

นางสาวกัญญารัตน์ ทองนำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๒

นางสาวกัตติกา วรรณะวิจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๓

นางสาวกิรนันท์ นามโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๔

นางสาวขวัญเรือน ทุมพิศาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๕

นางสาวจันทิวา ปานกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๖

นายชนาธิป สินจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๗

นางสาวชลธิชา รัตนแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๘

นายณัฐิวุฒิ นามบัวลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงธิติยา แวงสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๐

นางสาวนิรุชา บวบทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๑

นางสาวปยวดี อาจธานี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายภควัฒน์ บุญใหญ่
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๓

นางสาวรัฎชนิดา วิถีเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ปานสาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๕

นางสาววรุณยุพา เสาสมภพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๖

นายวัชระ สาโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๗

นางสาววาสนา โคตะดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๘

นางสาววิยะดา แสนสัญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๕๙

นางสาวศิริลักษณ์ จันโสภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๐

นายศุภกร ขันบัวแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายสันติสุข พันสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงสาวิตรี ภาวะกา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๓

นางสาวสิรินทิพย์ จันทร์คำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๔

นายอดิศร เปานิล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๕

นางสาวอรวรรณ สะแสงสาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๖

นายเจษฎา นาทาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ชนะดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๘

นางสาวชฎาพร สิงขรอาจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๖๙

นางสาวณัฏฐณิชา วันทาแท่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ไลนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายธวัชชัย ไชยปญหา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ทันศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทะโคตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงขรอาจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงพนิดา ชัยเสนหาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงพรรธษา กังสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๗

นางสาวพิมพ์พาดา ดาวกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชมถนัด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายภูวิศ พลดงนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงมลิษา โสภาเลิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงมาลิสา ทุมพิศาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายวัชรากร ผดุงชน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายสรนันท์ ศิลปประกอบ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตตรา แจ้งคำพี

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญใหญ่
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงหัทยา คนสนิท
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายอัครพนธ์ โคตรปาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๘
เด็กหญิงอัจฉราพรณ์ สียางนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงอ้อมใจ ชัยนะรินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงเพชรดา อนุเวทย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๑
เด็กหญิงแพรวพราว ปาปะเส

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา ไปปอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงจันทิมา คำหาญพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงจิราพร ชัยกองชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ไพรทูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๖
เด็กหญิงณหทัยทิพย์ ผลช่วย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฐชยา วงษาศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๘
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ ปดทุม

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายนฤพันธิ

์

จันเคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงบุศราภรณ์ ดีสวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ สาสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงละมัย สีลอด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงอารียา ศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงวัชญาดา ฉายกิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงยลวัสดา ต่อโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แปวจันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงศศินา สดศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย วัดฝาผนัง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๘

นางวิยะดา ยิงนอก

่

๐๕/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๐๙

นางกนกอร พลดงนอก
๐๔/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๐

นายพัฒนาพร ผ่านสอน
๐๕/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๑

นางสาวเกศสรินทร์ ผลไม้
๐๒/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๒

นางสาวศิริพร วาโยหะ
๐๙/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๓

นายจิรโรจน์ พิบูลย์รุ่งเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๔

นางสาวอัญชลี จันทร์ภิรมย์
๑๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงผกาวดี สีดานอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๖

นางดวงจิตร์ ไพรงาม
๑๙/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดพระปรางค์สีดา  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๗

นางมัชรินทร์ สมภาร
๐๙/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดพระปรางค์สีดา  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๘

นางเยาวลักษณ์ หวังสิวกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดพระปรางค์สีดา  

นม ๔๖๕๙/๓๗๑๙

นายพนม เจริญชีพ
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ วัดพระปรางค์สีดา  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงมลธิชา ศรีชุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงบุษบา จันทร์เหลือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ คลังใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๓ เด็กหญิงพรรณธิดาภรณ์

พันธ์งาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงพรรณธิพา แก้วธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงรุจิรา มาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ พลดงนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายสุชิน เปนแดงมนต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายอนันตชัย แก้วนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พลดงนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๐

นางจินตนา แก้วคูนอก
๒๒/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง วัดหนองตาดใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงพัชราภา เสนานิมิตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายพิสิษฐ์ พัฒนโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงพิชชาพร อยู่ศิริบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๔

นางสาวกาญจนา สีบุญเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๕

นางสาวอุไร เงาไพร
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๖

นางสาวสุภาวดี พัวไธสง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๗

นางสาวนงนภัส โลนไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๘

นางสาวสุพรรณี บุญวิจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๓๙

นางสาวอังคนันท์ หงษ์วิจิตปรีชา
๑๐/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา วิไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงกัลยาณี อินทร์ศรีเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ศิรืโยธา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายชลธาร รักษากลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุวรรณโคตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายตนุสรณ์ ภูคำศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงนริศรา ปกกาวะเล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงนันทิตา อันโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายเขตโสภณ ปะนามทัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายกรกช รัวไธสง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงณัฐฐิชา เจริญกิจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสถาพร รูปคุ้ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายสหชัย ปจจัยโก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายสุรเดช ปนะกัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงอภิฤดี ปนะกัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายวินุด พันไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ชาติวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

นาไชยราญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ ยุระปกษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๕๙

นายดนุพล สอนจันดา
๒๗/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๐

นางสุวิมล ศรีภูวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๑

นายเจริญ พัฒศรี
๐๔/๑๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๒

นางเพียรทอง ทุมนาหาด
๐๑/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงพีรยา ประมูลจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงวิสสุตา ดุลสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายจิรายุส โกฏสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ พวงสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงนฤมล เดชสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงพัชรพร อินไกร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงพิตราภรณ์ ความดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงมุทิตา ธูปพุทธา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงรัชนีกร บำรุงพาทย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงวรรณผกา เปกสันเทียะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายวโรดม สำราญใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายศราวุฒิ ปกการะนัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงศศลักษณ์ วลีศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงสิริยากร ใจตรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุดา ศิริวัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายอภิเดช สุขนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงอรัญญา อินทร์โคกสูง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ หมวกสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงฉัตรธิดา แสงเมฆ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จงหมืนไวย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงธีวรา กอบสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงนิภาพร แลบัว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ พัศเย็นสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงพรรณพร หวังดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถาเหง่า
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวิสุทธิดา มอญใต้
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงศิรินทรา เทียนขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ อังศิริลาวัลย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ แจ้งสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงสุภาพร ปกสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสุมิตรา ชนะกฤษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายอติชาต ชนะนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงอภัสรา มาสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงอภิชญา พิมพ์กระจ่าง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ดาบสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงจันทกานต์ สมัครการ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงธนันญา โชติสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายนัฐพงศ์ สุขใส

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายปฏิพัทธ รักทำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ญาติสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงภณิดา ก้ามสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๔

เด็กหญิงภาวิดา แพงมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๑๑๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๕

นายศิวพงษ์ หินกำปง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงอนุสรา กุลสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๗

เด็กชายอินทิรา ก้ามสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๘

นายบัณฑิต รวยสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๐๙

นายมาวิน คงเทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๐

นายวิระศักดิ

์

ฉาสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๑

นางสาวศิรินยา พันธ์ชา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอมาวศรี พิระชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๓

นายธวัชชัย ละมัยครบุรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๔

นายธีรวุฒิ บัวโค้ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๕

นางสาวจุฑารัตน์ สว่างภพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๖

นางสาวณัฐนิกา คมสระน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๗

นางสาวนารินทร์ ชันกระโทก

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๘

นางสาวพนัดดา เยาวรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๑๙

นางสาวรัตน์ชฎาพร ชายครบุรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๐

นางสาววิไลพร เถรหมืนไวย

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๑

นางสาวศรัณยา กระฉอดนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๒

นางสาวสุวนันท์ ภานุวิชานันท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๓

นางสาวเสาวภา แอบครบุรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๔

นางสาวอรนุช เสริฐกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๕

นางสาวชามันดา ยอดครบุรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๖

นางสาวกัลยาณี ครสระน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๗

นายทิวากร บอนสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายวรพงศ์ กรีเกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายณัฐพล ชาพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๐

นายยุทธนา พ่อค้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๑

นายเชิดเกียรติ ศิริขันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๒

นายณรงค์วิทย์ สังข์ทองหลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๓

นายพิทยพงษ์ แสงนวล
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๔

นายธัญสิษฐ์ ด่านนอก
๑๓/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๕

นายพงศ์เทพ พิพม์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๖

นายกิตติศักดิ

์

หมายทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๗

นายเรณุวัฒน์ ชาญนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๘

นายวีระภัทร นาทุ่งมน

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๓๙

นายราเชนทร์ อยู่คำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๐

นายปฏิพล เปราะกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๑

นายธนกฤต เสือสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๒

นายอานนท์ โฮนกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๓

นายวชิราวุธ สุทธิรักษ์สกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๔

นายธนากรณ์ ปราศกระโทก
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๕

นายอิทธิกร มนพิมาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๖

นายพัทธพล กรีครบุรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๗

นายปริญญา สุโขพันธุ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๘

นายกิตติพัฒษ์ ละพุทธครบุรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ่วมกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๐

นางสาวอินทุอร ศรีทองคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๑

นางสาวสุกัญญา แรมกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๒

นางสาวกนกวรรณ สุขกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๓

นางสาวสุภิกา โอดกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๔

นางสาววิลาวัลย์ ศรีนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๕

นางสาวสุกันยา แตงกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๖
นางสาวลักขนันท์กุล หวดไธสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๗

นางสาวสุชามาศ โอกระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๘

นางสาวศรัญญา
เนียมตะเพียรทอง ๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๕๙

นางสาวมะลิวัลย์ สันกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๐

นางสาวอภิสรา ล่ากระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๑

นางสาวยูถิกา แฮกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๒

นางสาวดารารัตน์ ปราศกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๓

นางสาวพรรณวิสา ชู้กระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๔

นางสาวเยาวลักษณ์ โชคกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๕

นางสาวปนัดดา พริกเพริดครบุรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๖

นางสาวอลิสา พวงลอย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๗

นางสาวอุไรวรรณ สงครามรอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๘

นางสาวกนกกร คำตะเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๖๙

นางสาวสมฤทัย รวงกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๐

นางสาวณัฐพร แสงมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๑

นางสาวศศิกานต์ เกิดสวรรค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๒

นางสาวเสาวนิตย์ หวังเลียงกลาง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๓

นางสาวอภัทชาพร ลากระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๔

นางสาวจุฑาภรณ์ อาชญาทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๑๑๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๕

นางสาววิภาวี วิเศษพันธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๖

นางสาวสิตาภัทร กรีครบุรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ พุทธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปจชุมชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงสุภาพร งอนสำโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายโกศล จันภิรมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย วัดประชานิมิตร  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภู่ระดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๒

นายพงศกร ใหญ่นำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๓

นางสาวสุจิตรา สุทธิสน
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๔

นางสาวกณิศ รัตตาชู
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๕

นางสาวชฏาธาร แก่นจำปา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๖

นางสาวดวงกมล โยบสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๗

นางสาวปนัดดา มุ่งสอนกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร พรวนกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงบุรินรัตน์ เหลือลำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา วัดโนนแดง  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๐

นายศักรินทร์ หาญณรงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าลาด วัดเกาะท่าลาด  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๑

นายนพรัตน์ ดีนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าลาด วัดเกาะท่าลาด  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายโกเมน วงษ์ภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วพันแตง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงกนกพร แสงโชติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงศศิประภา ทานา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงมัทนา บุญทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๗

นางสาวภัทราภรณ์ สุขสวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๘

นางสาวสุดาพร ดีด้วยชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๘๙๙

นางสาวอินทิพร สิทธิมาตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๐
นายวรวุฒิ เกษมสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๑

นายภูมินทร์ บัวสระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุตรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ลีสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงสมปราถนา บรรหาร

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม วัดหนองหว้า  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงทิฆัมพร หมากกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๖

นางสาวกชกร เบาสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๗

นางสาวกาญจนี หมอสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๘

นางสาวชิดตะวัน ยางกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๖๕๙/๓๙๐๙

นางสาวปทมาพร พลัดกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสนกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงปณฑิตา จวง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงศิวัชญา อยู่ชาติประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงเกษรา อาศัยนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี กลินจังหรีด

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงพราวนภา แสนใหม่
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงนิศากร สิงห์เพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เย็นวัฒนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงศิริพิชญา ชัยเสนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์กลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงศศินิภา ทัพกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๑

นางสาวภัทรีพร จินดากลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๒

นางสาวภัทราวดี จินดากลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๓

นางสาวชนาพร หมายปดกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงจารุพร ข่าขันมะลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงสุชาดา มงคลพรมราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน วัดสะพาน  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายทศพร วันทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายกิตติพร เสริมใหม่
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ อินณรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงชนม์นิภา เวชกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงปรัญญา มุ่งผลกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงบัวชมพู แผนสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงบุญสิตา หวังรายกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงสุวนิต ชูจอหอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงกนกพร
หมายครอบกลาง ๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด วัดหนองเครือชุด  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๕

นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๖

นายปฎิภาณ ตีบกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๗

นางสาวสุนิดา เซียงนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๘

นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๓๙

นางสาวนภาดล จรมังนอก

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๐

นางสาวสงกรานต์ เขาโคกกรวด
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๑

นางสาวชญานิษฐ์ จรมังนอก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๒

นางสาวกมลวรรณ ภักดีนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๓

นางสาวปาลิตา ฉิมนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๔

นางสาวทิพากร นิยมนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงณัฐริกา ชินกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เรืองตนนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๗

นางสาวศุภเดือน สินธุแสง
๑๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงนำฝน ชอบสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายวันเฉลิม พรมมะทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา โชตินอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงไพรลิน พันเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงวิรัญญา โมรานอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงภิญญดา ขอมีกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมัน วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๕

นายบัณฑิต สุมินทนะ
๒๕/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๖

จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถำกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๗

นางอติพร เพ็ชรนอก
๑๐/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๘

นางวิไลลักษณ์ สวยกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๕๙

นางศิวาภรณ์ ดามะดัน
๐๕/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๐

นางวันดี สวยกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายนรินทร์ ขาขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายมานพ ปานนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายธนากร มีโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สินโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงสายฝน ชาญนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงจิรประภา หวังเรียบกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงนำเพชร จงใจกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงไพริน ชาญนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุนิสา ไกรนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงอรพรรณ หมอยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายทีปกร แก้วกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายชัยอนันต์ โชตินอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรีอุดม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงธารทิพย์ หิงสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา เหล็กกล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายราชู โมฮามัด
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายครรชิต โชตินอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงสิรยา พิศนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวันครู 2502 วัดตะคร้อ  

นม ๔๖๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงทิภาพร รัตนวิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงเบญจภรณ์ พิรักษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงปุณยวีย์ สงนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงวินิตา เทียมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงสุปราณี พิรักษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ไหวพริบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

วัดตาจัน

่

 

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๕

นางอนงค์ พลายพลึก
๐๗/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคอนเมือง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๖

นางชุติอร ราชตราชู
๑๘/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๗

นางรัชนีภรณ์ ชนะไชย
๒๙/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๘

นางบรรจง พิมพ์สระเกษ
๑๔/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๘๙

นางสาวเบญจวรรณ คุงดิน
๐๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๐

นางเสงียม

่

วิเชียร
๒๓/๐๓/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๑

นายกำแหง บูรณปรีชา
๒๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๒

นางสมร คำเทียนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๓

นางสมร คารพุทรา
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๔

นางรพีพรรณ ราชตราชู
๒๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๕

นายบูรณพงษ์ บูรณปรีชา
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๖

นายเทวัญ วงษ์เจษฎา
๒๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายอัครพล แผนจบก
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ วงค์กา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงสุชาดา เพืองนคร

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงอัมราภรณ์ ผิวละมัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๑
นางสาวสุภาวดี ปาคำศรี

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี วัดหนองบัวทุ่ง  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายครรชิต เปลียจันทึก

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา คำวชิรพิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๔
นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๕ เด็กหญิงคัมภิราพรรณ
คำภิมูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๖
นางสาวจริญญา บรรจงปรุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๗
นายจิรวัฒน์ รักกุศล

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๘
นางสาวชนาภา ไชยเฉลิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายณัฐดนัย รักไท้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๐
นางสาวณัฐธิดา อาบสันเทียะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ผุยมูลตรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๒

นางสาวดวงกมล มาราวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๓

นางสาวดวงชีวัน กันตาสารัตถ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๔

นางสาวดารญา รัตนสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๕

นายทรงพล พิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๖

นางสาวธนพร ชมทะเล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายธรรมธัช อ่วมโอฬาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๘

นางสาวธีรตา เพียซ้าย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๑๙

นายธีรภัทร์ พันธุ์ทูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๐
นายนครินทร์ กันดุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๑

นางสาวนันทิดา สมมูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๒

นางสาวนันนิภา ตายวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๓

นางสาวนิภาพร แซ่จิว
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงปวริศร จูเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงปยกมล รีตานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๖

นางสาวปุณยนุช ขอยวนกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๗

นางสาวพรพรรณ เจิดพิมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๘

นางสาวพัชนิดา จูมนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ หทัยโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๐
นางสาวภิรมยา ขนานรัมย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงมนธิรา มีสีสงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๒

นางสาวมัญชุภา บุญธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๓

นายยุทธจักร ตรวจนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๔

นายรพีวัฒน์ ปอมสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๕

นางสาววิจิตตา ชาวไร่
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๖

นางสาววิภาพร คำใจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๗

นางสาวศศิกาญจน์ ไหมเตียงกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๘

นางสาวศิริกัลยา เขตจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงศุภิสรา หกกำปง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๐
นางสาวสอง พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๑

นางสาวอาทิตยา มีฤกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ภูนำทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๓

นางสาวกรณิศ ทุนมาก
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๔
นางสาวจันทร์ธิดาพร หัสวาที

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๕

นางสาวชลธิชา เกิดขำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๖

นางสาวณภัทร อนิวัตกูลชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๗ นางสาวณัฐณิชาลักษณ์
วินิจฉัยกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๘

นางสาวณัฐวดี ชืนบาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๔๙

นางสาวณิชารีย์ อินทระ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๐
นายธนบดินทร์ ยาเหลียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๑

นายธนภูมิ พงษ์ประชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๒
นางสาวธัญญลักษณ์ แน่นพิมาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๓

นายธีรภัทร ศิริบุรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๔

นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๕

นางสาวนฤมล ผันสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๖

นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๗

นายประคัลภ์ รัตกูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๘

นางสาวปวีณา อมรเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๕๙

นางสาวปยธิดา พุทธรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๐
นายพงศกร บุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๑

นางสาวพรกนก กนกชัชวาล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๒

นางสาวพรนัฐชา สำนองสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๓

นางสาวพานะมาศ คำสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๔

นางสาวรุ่งวจี ดำละกอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๕

นางสาวลักษณากร
วนเกษตรพาณิชย์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๖

นายวัฒน เลิศด้วยลาภ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๗

นางสาววันทิวา แก้วประดับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๘

นางสาวศศินา เหลืองจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๖๙

นางสาวศศินา แหลมจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๐
นางสาวสุดารัตน์ จดจำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๑

นางสาวสุภาพร แก้วปงเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๒

นางสาวอัญชลี แก่นสาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๓

นางสาวเกษราภรณ์ ฤาชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๔

นายเกียรติศักดิ

์

ชะนังกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๕

นางสาวกชนิภา เภสัชชะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๖

นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๗

นายณศภณ จิตต์จันทึก
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๘

นางสาวธาดารัตน์ วันตะคุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๗๙

นางสาวนิชกานต์ ผดุงกิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๐
นางสาวปาลิตา ปล้องทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๑

นางสาวพรทิพา พงษ์ศิริยะกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๒
นางสาวพลอยไพลิน ทูลสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๓

นางสาวพัชรินทร์ แก้วพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๔

นายพัฒนา รัปชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๕

นายพิสิทธิ

์

อยู่สบาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๖

นางสาวรัชนก สุขเกิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๗ นางสาวเบญจมาภรณ์
กิติสกล

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๘

นางสาวเปรมิกา ชมภูสลุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๘๙

นางสาวไพลิน สมงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๐
นางสาวไอลดา สงวนสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๑

เด็กชายกฤษดา วิถี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองทุ่งมน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายคมกริช ศรีหาบุญทัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงจรรยาณีย์ คงปอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงจริยา ศรีพรหม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงจันจิรา ปนะกาสา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายจิรสิน สุวรรณบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงนาตาชา พิมพา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ทองอาจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายวิชญะ นามแสน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงศันสนีย์ เบ้านอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายสุริยันต์ ทองเดือ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงอภิญญา มวยดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ อินทรเพ็ชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงอรทัย สงสุแก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงอรวรรณ สงสุแก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายจิตรภณ รำพึง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ เพ็งสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงวรนุช สุทธิสิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายปรเมศวร์ สาลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงสุนิตา ปนะเต
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สารฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๓

นางสาวดวงหทัย ระหารนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๔

นางสาวนิภาพร บัวนาค
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๕

นายพรชัย นครไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๖

นางสาวพศิกา แม่นศรนรา
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๗

นางสาวจินตหรา โคตรพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๘

นายนฤเบศ สาลาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๖๕๙/๔๑๑๙ นางสาวปทมา บรรทมจิต ๐๙/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๒๐ นางสาวพรพรรณ ลมไธสง
๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๖๕๙/๔๑๒๑ นางสาวเสาวภา สีดาชมภู ๒๒/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๑๑๙

้

http://www.tcpdf.org

