
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑๔,๘๐๒ คน ขาดสอบ ๓,๖๒๓ คน คงสอบ ๑๑,๑๗๙ คน สอบได้ ๙,๒๐๖ คน สอบตก ๑,๙๗๓ คน (๘๒.๓๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายวิทูรย์ เปนกระโทก

๐๘/๐๗/๒๕๑๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นางเฉลิมศรี ตังประโดน

้

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายเฉลิมพล สุขอาษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายอธิชา ดุริยะชาติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงณิชาวีร์ ดอนระไทย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงอารียา เกรียงเดช

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ กองทุ่งมน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายอาคม พันธ์พลเทพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สนิทชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน บึง  

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นางพจนา ศรีเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวเสาวลักษณ์ สวนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวนวลอนงค์ อรชุน

๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นางชิดชนก สกุลบุญศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นางอุษา คงรัสมี

๐๘/๐๘/๒๕๐๙
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง

วิสุทธิศรีสุมังคลาราม
 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวณัฐปรียา ยมะคุปต์

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวภัทรภร จิตรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายชัยภัทร แสวงสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงอัมพร นิมสง่า

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ศรีเพ็ชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายเมธาวี แอมพิมาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุภัชชา คล้องบุญจิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายชัยณัฐ พัตรภักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงธมนวรรณ ไวยาภพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงรักษิณา รัตนวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายจิรเมธ ทะรุณรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายณภัทรพงษ์ กิตติโสภาพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
วิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๗
นางกาญจนา สีหาบุตร

๙/๐๗/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นางสาวณิชชารีย์ จันทกล

๗/๐๗/๒๕๑๗
โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นางธัญวรัฑฒ์ กำพุฒกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นางนาตยา อินดี

๑๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นางประทิน ติสันเทียะ

๒๙/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นายมานพ ชมกลาง

๓/๑๒/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๓
นางมิงขวัญ

่

ประยูรคำ

๒๔/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นางวรรณี รอดสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๕
นายสมาน บุญอึง

่

๑๐/๐๓/๒๔๘๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นายสูงเนิน ยาวรัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๐๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นายสมภาษณ์ มินชา

๐๔/๐๕/๒๕๐๑
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นายบุญเชิด แสงทองหลาง

๐๗/๑๒/๒๕๐๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นายศักดิ

์

มีมานะ
๑๒/๐๓/๒๕๐๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นายสมยา แก้วมา

๐๙/๐๓/๒๕๐๕
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นายสุเทพ เย้ยกระโทก

๑๕/๐๖/๒๕๐๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นายเสน่ห์ อุ่นสถาน

๐๙/๑๐/๒๕๐๖
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นายวีรชัย มุ่งพิงกลาง

๐๓/๐๓/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นายแอ ครโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๐๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นายวสันต์วิษุวัต ฤทธิทะเล

์

๑๕/๐๗/๒๕๑๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นายกิติศักดิ

์

เจริญสุข
๐๑/๐๓/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นายพยอม แก้วจินดา

๑๕/๐๕/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นายมนต์ชัย ทองมา

๑๙/๐๗/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๔๙
นายพิพัฒน์ คำพาพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นายมหาชัย แสงดารา

๒๙/๐๓/๒๕๑๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นายสุวิทย์ วิศิษฎ์ศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นายบัวพันธ์ คำมณีจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นายทองใบ เจริญสุข

๒๗/๐๔/๒๕๑๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นายสุเทพ หวังแลกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นายนพรัตน์ ทรัพย์สุนทร

๑๒/๐๕/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นายสุทัศน์ พรหมเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นายนพพร ปอกกระโทก

๐๙/๐๒/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นายวสันต์ ทองใบ

๓๑/๐๓/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นายเสกสรร กาญจนะสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นายวรวุฒิ ปาประโคน

๑๘/๐๖/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายสุริยงค์ ขันธารักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายไพรทูล มุทาพร

๑๑/๐๘/๒๕๑๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายจำเริญ จรัสพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๒๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายสุนทร สุขสิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นายจีรศักดิ

์

อินกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นายสุชาติ ชัยนันท์

๑๒/๐๔/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นายขวัญชัย นิชาญกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นายภูวนาถ สุวรรณี

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นายเฟอง สารธร

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นายพิสิทธิศักดิ

์ ์

โฉมเฉลา
๒๓/๐๖/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นายสนธญา จงชิดกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นายคำมี วงค์พันทำ

๐๑/๐๙/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นายวิสูตร์ ฮ่งชุน

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นายอำนาจ ถือสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นายประมาณ ทอนเกาะ

๐๕/๐๓/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นายอาทิศ สายสมุทร

๑๒/๐๔/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นายบุญประเสริฐ ประจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นายสักรินทร์ คงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นายอุเทน เนาว์พิมาย

๑๔/๐๘/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นายกฤษณะ วงศ์ษา

๒๐/๑๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นายไพโรจน์ จัดนอก

๐๑/๐๙/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นายคมกฤษณ์ พันเพียร

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นายวิทวัฒน์ วรณะ

๒๒/๐๗/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นายณัฎฐพงศ์ วิริยะจิตต์

๐๕/๐๘/๒๕๒๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นายสนอง ต่ออำนาจ

๒๕/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นายอภิสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นายวินัย โด่กระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายเวทย์ พุทธจิต

๐๗/๐๕/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นายเด่น ดวงตะคุ

๑๑/๐๕/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นายทศพร สีสอน

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นายเมธัส ทรวงกระโทก

๒๘/๐๗/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นายธานี ศรีสุรินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นายนิรุธ กัณหา

๓๐/๑๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นายศุภกิจ จิรวัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นายสุทธิศักดิ

์

สุขศิริณุกูล
๒๓/๐๓/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นายสถาพร พูดเพราะ

๑๖/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นายสนธิ พิมลนอก

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นายไผ่ทอง วอนนอก

๑๔/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นายอธิวัฒน์ วรรณประภา

๑๖/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นายทรงพล จีนสันเทียะ

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นายภุชงค์ พยัคฆ์กุล

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นายอดิศักดิ

์

พันธิสวัสดิ

์ ์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นายเทวัน อาจหยุด

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นายสิรภพ มีศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นายศตวรรษ สุนทรบัวทอง

๐๑/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นายสงกรานต์ น้อยวิเศษ

๑๓/๐๔/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นายกนกพงศ์ ติงพัฒนะ

่

๐๔/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นายมานะ กรวิทยาศิลป

๒๕/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นายกล้าณรงค์ ดาวเรือง

๐๓/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นายชัยรัตน์ กลีบโกมุท

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๑

นายเศกสรรค์ เหรียญทอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๒

นายสาธิต ชาตินอก

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๓

นายกมล ศรีแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๔

นายกวีศักดิ

์

โสภาไฮ
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๕

นายธีระ ศิริธีรพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๖

นายสมศักดิ

์

จันดาพืช
๑๘/๐๗/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๗

นายสุนันท์ เหลืองไตรรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๘

นายมาโนชย์ สีสม
๑๘/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๑๙

นายสมวงษ์ พันธ์เดช
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๐
นายสันติ แจ่มเรือน

๒๕/๐๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๑

นายอรรถพล สุขสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๒

นายสรายุทธ สมานมิตร
๐๘/๐๕/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๓

นายเสริมศักดิ

์

สีนอก
๓๐/๐๖/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๔

นายนิวัฒน์ นังพิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๕

นายสุทัศ บุญประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๖

นายประพัฒน์ วัชรภิรมย์
๒๔/๐๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๗

นายทวีวุฒิ ยาประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๘

นายณัฐชัย อินช้าง
๒๒/๐๖/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๒๙

นายตรัยเทพ ชูชีวา
๑๐/๐๘/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๐
นายจิราวุธ รักษาภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๓๐
วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๑

นายศราวุฒิ ปรุงกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๒

นายประทีป ถินแถว

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๓

นายชิตชัย เคร่งกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๔

นายบารมี จำปาเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๕

นายประสิทธิ

์

ขาวกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๖

นายธเนศร รัตนประยูร
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๗

นายจักรพันธ์ สำเร็จงาน

๑๖/๑๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๘

นายอัศดาภรณ์ ทิพย์ดอนหัน

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๓๙

นายณรงค์ศักดิ

์

แปลงไร่
๑๑/๐๑/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๐
นายวีระพงศ์ อิมะพัด

๑๗/๐๓/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๑

นายวาณิชย์ ศรีหมืนไวย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๒

นายยุทธศักดิ

์

โพธิชัย

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๓

นายสมพงษ์ จงหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๔

นายอมรเดช มุ่งปนกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๕

นายหฤทธิ

์

สังสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๖

นายรณชัย ดำตะคุ
๑๖/๐๘/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๗

นายธีรพงษ์ หวนสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๘

นายทรงวุฒิ ไรกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๔๙

นายสุพล เวชการ
๑๘/๐๙/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นายสุรพงษ์ กากแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๑

นายณัฐพงษ์ อุดมธนะทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๒

นายสิทธิศักดิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๓

นายเทพกร ฉายแสง
๐๙/๐๓/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๔

นายณรงค์ชัย ผูกกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๕

นายสันติ คะเช็นเชือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๖

นายเอกลักษณ์ เลือนสันเทียะ

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๗

นายบุญมา สมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๘

นายชลธาร บาทโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๕๙

นายอภิสิทธิ

์

แขมคำ
๑๑/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๐
นายกฤษดา ชนะชัย

๑๕/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๑

นายพงษ์พัฒน์ สามพลกรัง
๒๔/๑๐/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๒

นายกิติชัย ปดงูเหลือม
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๓

นายสิริศักดิ

์

ลาลาด
๒๐/๐๗/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๔

นายสิทธิกร พลยงค์
๓๑/๐๘/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๕

นายสัญชัย ศรีบัวลา
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๖

นายอนันต์ แสนหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๗

นายอนุชิต แสงประพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๘

นายวรอรรถ จันสีสุก

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๖๙

นายวรวุธ สุขเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๐
นายเทพอุทิศ จำปาบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๑

นายพรเทพ ภัทรผ่องพรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๒

นายทรงพล ถนอมพลคลัง
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๓

นายอานนท์ ปรอยกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๔

นายสันติ เขตจังหรีด
๐๒/๑๑/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๕

นายศุภกฤษณ์ ฝายกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๖

นายวิษรุศน์
มงคลโอภาสสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๗

นายนิรันดร์ อิมกระโทก

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๘

นายยรรยง จงดี
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๗๙

นายมนัตพงษ์ นนขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๐
นายกชการณ์ พิทักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๑

นายสุธิชัย คงพลปาน
๒๙/๐๙/๒๕๓๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๒

นายจามิกร คิดการ
๐๕/๐๕/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๓

นายสุริยา สุระการ
๒๐/๐๘/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๔

นายณัฐวุฒิ กิงโคกกรวด

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๕

นายจันทวัฒน์ ว๊อตจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๖

นายเพชรภาคย์ ทวดสุวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๗

นางธัญพร ชวลิตธนาธิป
๐๕/๐๔/๒๔๙๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๘

นางไพรวรรณ ยาวรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๐๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๘๙

นางเตือนใจ พงษ์พันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๐๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๐
นางจีรนันท์ ปาครอง

๓๐/๐๖/๒๕๑๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๑

นางวิไลพร วิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๑๗

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๒

นางนวล ศรีวิทับ
๑๐/๑๐/๒๕๑๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๓

นางแดงพาดี จันทรบุตรดี
๑๒/๐๖/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๔

นางสาวดวงใจ อินทร์สูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๕

นางสาวพชรมน เตียงประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๖

นางสาวเจนจิรา สอพิมาย
๑๕/๐๗/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๗

นางสาวจารุวรรณ วิเวกเพลิน
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๘

นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๓๐

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๑๙๙

นางสาวสุกัญญา ศรีเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๓๑

วัดอิสาน วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาวนิสานาถ อุ่นดี

๑๓/๐๑/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๑
นางสาวสุนิสา บู่อ้น

๒๒/๐๗/๒๕๓๒

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๒
นางสาวรติมา ดวงจิต

๐๘/๐๘/๒๕๓๓

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๓
นางสาวศิลาพร ทับทิมเล็ก

๑๑/๐๕/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๔
นางสาวสุภัทตา มูลเทพ

๒๘/๐๕/๒๕๓๕

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๕
นางสาวอรวรรณ จริงสันเทียะ

๐๙/๐๕/๒๕๓๖

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๖
นางสาวสุวรรณี แฝงฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๓๘

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาวชลธิชา รักษาพงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๙

วัดอิสาน วัดอิสาน  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนรัสยา แกสันเทียะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายยงยศ สำเนียงใหม่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงลลิตา ผ่องแผ้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายกิตติกรณ์ พัศดุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงจารุศิริ วุฒิไวย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงจิราภา เสริฐครบุรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๕

นายจเรวัตร ดีสูงเนิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงชลกร พินิจไชย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายชัยภัทร แสงโสด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ มูลลิสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงทิพภาวรรณ ภิรมย์ศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายธนชัย แสงชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายธนากร หนองยาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายประวิทย์ เหล็กกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ เดชพลมาตร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงปยะดา แสงส่อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายพันธ์ธวัช ยิงจอหอ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ราศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายยศพัทธ์ สุวรรณกูฎ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายรักตระกูล สินปรุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายรักษิต ปลังกลาง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงวริศรา จำปาวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์คำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงศุภัชญา นิรันดรธรากุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายสรรเพชญ์ ชำเกตุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายสรายุทธ ขันติยู
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายสหะรัตน์ ทองกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายสิริชัย ศุภลักษณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เรืองหิรัญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายสุรชัย ขันติยู
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงอภิญญา หารู้
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายอัครพล บุตรเมืองปก

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายเจษฎา เมืองนกเอียง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงเมธาวดี เสนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายเมืองมนต์ คลืนพลกรัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายแสนยานุภาพ

แสงเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักพินิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายขวัญชัย เอียมเสือ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายจักรนรินทร์ วัฒวิถี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงจีรวรรณ กัลยาทัพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงชลนิภา นาคทะเล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายชินกฤต เสือทะเล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายณัฐพล เทพอำ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายธนาวัฒน์ มาพะเนาว์
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายธีรนัย ดิลกลาภ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายธีรภัทร ดอกพิกุล ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายปฐมพงษ์ สิงหราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงปนัดดา อินทะธรรมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายปาณัสม์ พยัคมะเริง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายปยฉัตร แสนลาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พูนเกิดมะเริง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ รัตนกระจ่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นาคกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายวีรยุทธ พยัคมะเริง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงศิรินุช ดำคุ้ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายสราวุธ พืชทองหลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงสุกฤตา พินเกาะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา พรามกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายอมรเทพ เร็วสูงเนิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงอารียา มนปาน
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงอินทร์ธิดา นวนมะเริง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายเมธา ปากระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ธวัช
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงกานดา ชนะทะเล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายกิตติ กลายกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงชาลิสา ชามะเริง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายชโยดม สุขสุพืช
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายนภัส นวลมะเริง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงปภัสรา เทพเกาะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายพิเชฐษ์ แก้วพิษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงภัทราวดี ภิญโญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายภูวนาศ ทุยมะเริง
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงมลฤดี อุ่นกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงมัลลิกา แดงมะเริง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายวีระชน แสงแก้วพะเนา
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงสุธิชา อ้นมะเริง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายสุภะกิจ เสาพะเนาว์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สาริกาแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงอารียา มนปาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายเฉลิม แก้วดวงดี
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายเอกรักษ์ จิมจะโปะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยินมะเริง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายจักรภัทร สีสืบมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายมานะ ปานทองอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายสุธิราช เถือนสันเทียะ

่

๒๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสุภัทศรา เสาพะเนาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๖

นายสมเดช ค้าสบาย
๕/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๗

นางสาวสาวรุจา นาคดิลก ๔/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ กรอบพุดซา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงขวัญนภา คงพะเนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงจันทร์ทิมา เปล่งทองหลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายชาติวุฒิ เขียนใหม่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธนกฤต ฉายมะเริง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ ฉายมะเริง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ อยู่ดีพะเนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายธนัชชา ยินคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงธัญยาภรณ์ อินภุชงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ จอมมะเริง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายธีรเดช ดอกกระทุ่ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

พลศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงปวรรณนา เจือจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ โหน่งกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ หนุนกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายพัฒนะเศก ศิรินารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สนมะเริง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายฤทธิเกียรติ

์

แพทย์กระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงวนัชพร ทินกระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายวรวิช ไชยอินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงศุภรดา อรัญวาส
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ฉายมะเริง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุพัชรี เปาตะลุมปุก

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทรัพย์เจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงเจนิสา นุงกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายเจษฎา หนูธรรมพะเนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงเบญจพร เพ็งพะเนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายเอกนรินทร์ หม่อมกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงวรรัตน์ ลอยสนัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงเบียนกา เดรสเซอร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เริมสุคนธ์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายจิตร์พล เซียงเครือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายมงคล ไชยพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายสายวสันต์ มุ่งซ่อนกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงอทิตตา บุบผา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงอารยา กาญจนสมบัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงกรุณา มูลจัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ศิลาคม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เกลาโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายสุรพงศ์ คุดโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายพงษ์เพชร พันพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายสหรัถ ตูมนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ถมสันเทียะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๑

นางเนตยา เกยพุดซา
๒๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงจุฑามณี สกุลกันต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ หวังเลียบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายณครินทร์ พรมรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา บาตรโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงนนธิชา มาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายนริศวร์ ฉิงสำโรง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงนัยนา ชาวสวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงนิตยา จงจอหอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๐ เด็กชายประกายเพชร
ชูเกาะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงพรชิตา อินทรธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงพัชรี แสงพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงพิมพรรณ เพ็ชรยิม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายพิเชษฐ์ ความเพียร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงวรัญญา จงจอหอ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายวรายุทธ ทองสาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงศิรินภา ชัยจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จักรอันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงสิริมา รัตนศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงสุธิดา จัวสันเทียะ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายอชิระ ปราบงูเหลือม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายอนุรักษ์ จู๋หมืนไวย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถินโพธิ

่ ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงอริศา ใบโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา สนใหม่
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไวจอหอ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายเพชรรุ่ง อาจปรุ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คาบงูเหลือม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เข็มภาษิต

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธรรพ์ณธร เถือนกลาง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงปนัดดา หงษ์วิลัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงผ่องพรรณ วิจารณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงวรรณณิสา จันทร์ฟู

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายวิเชียร กองจอหอ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายสมยศ พวงยาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายสิทธิชาย คูเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสุทธิตา เสือทะเล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงสุวนันท์ เขียนโคกกรวด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงอริสรา ปรวนงูเหลือม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายอานุภาพ ชืนหมืนไว

่ ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๒

นายอำนาจ วงษ์ระคร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายเทพทัต เพ็งสมบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๔ นางสาวกรกัลย์ชัชมณฑ์
ราสิมานนท์

๑๖/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๕

นายคมสันต์ ทวันเวช
๓/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๖

นางสาวจรินทร์ธร โชติอินทร์หอม
๓๑/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๗

นางจิตลัดดา ชุมกลิน

่

๒/๐๘/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๘

นางสาวจิรภา มารมณ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๘๙

นางสาวจิฬติกาล พลบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๐
นายชัยวุฒิ จีระวุฒ

๒๒/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๑

นางสาวณัฏฐวรรณ เงิบสันเทียะ
๑๓/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๒

นางสาวณิชาภัทร นามกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๓

นางสาวดลปด ทันธะศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๔

นางสาวดวงธิดา พรมพันธ์ใจ ๗/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๕

นางทัศนา พรหมดี
๐๘/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๖

นางทัศนี พงษ์โคกกรวด
๓๐/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๗

นางสาวธณัชชา สุวรรณโชติ
๒๑/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๘

นางนภภัทร แสงแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๓๙๙

นางนันทนากร สุขวรโชติธนัน
๒๕/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๐
นางนิตภาพร เกิดกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๑
นางบำเพ็ญ ไทยสะเทือน

๑๗/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๒
นายบุญทัน เกิดศักดิ

ื

๓/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๓
นางปรียา เข็มพุดซา

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๔
นางปนตวัน ประสงค์สันติ

๑๗/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๕
นางสาวปาลิดา จินดานุภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นางสาวพรพรรณ สาคร

๒/๐๓/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นางสาวพรรณิภา วงศ์ษา

๒๙/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นางพร้อมบุญ ประภัสรานุรักษ์

๒๘/๐๖/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นางพิน ลีภัย

้

๒๑/๐๘/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นางภคพร ใจรักษา

๒๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๑

นางสาวภมร เอนกศิลป
๒/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายภาคิณ สุวรรณโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๓

นางสาวมนัสนันท์ เตมินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวรัชนี ฉำสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๕

นางวรรณา บังจันอัด

้

๑๓/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๖

นายวาทิต ลาภมูล
๙/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๗

นางสาววิภาวรรณ จันทหาร
๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๘

นางสาววิมลรัตน์ ขันเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๑๙

นางวิไลพร ศิลาพงษ์
๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นายศรีสุวรรณ อุ่นทะเล

๒๐/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๑

นางศรีเพ็ญ เพียสุรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๒

นางสาวศิรประภา แบบกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๓

นายศิรศักดิ

์

ชุ่มพระ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๔

นางสาวศิริกัญญา อิทธิพิบูล ๖/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๕

นางสาวสิริพร จันทร์ศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๖

นางสาวสุนทรี ศรีทองกูล
๒/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๗

นางสาวสุนารี ทำสวน
๑๑/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๘

นางสุภาพร ผลาผล ๙/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๒๙

นายสุริยา ห้างตา
๑/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นางสาวอมรรัตน์ รากผักแว่น

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๑

นายอิทธิศักดิ

์

อิทธิพิบูล ๖/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๒

นางสาวเกษสุวรรณ ทองเดือน
๒๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๓

นางเตือนใจ โพธิสุ

์

๗/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๔

นางสาวเนตรนภา อาจปรุ
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๕

นางสาวแววดาว ฟอพิมาย
๑๖/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายไออมร น่าบัณฑิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๗

นางสาวปุณยนุช นาคดิลก
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๘

นางสาวสาลินี จิราสุวัฒน์ ๒/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๓๙
นางสาวอัจฉราภรณ์ สมาธิ

๔/๐๑/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านมะค่า วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงจันทร์นภา เชือขำดี

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลองตอง วัดลองตอง  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงจิระประภา ตัดพุดซา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงชลดา มาตรโคกสูง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงภัสวรรณ จันทร์ดวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงมินตรา พุทธรักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา เปาสันเทียะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๖

นายปยภัสสร์ จิตร์โคกสูง
๒๓/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก โค่นสังพะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงแพรพลอย วงค์ใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายกัณฑ์พิทักษ์ พรมเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงวริศรา มุ่งดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายอชิตะ มุ่งเอือมกลาง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงอะริชิ มุ่งพูนกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงอารยา ดงชมภู
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ มารมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายธนาวุฒิ พูนเพ็ชรมะดัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายนคร แพร่งจอหอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายนภดล ศิริเถียร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา เพชรอยู่
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงสมใจ ศรีนคร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายอนาวิน พรหมพลเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงปยภรณ์ สุทธิสิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงบงกช ไทยสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พิศนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์เสน่ห์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายรัฐนันท์ รูปจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงศศิโสม เรียบร้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงอารยา ยกอิน

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๘

นางสมสะไหม พุ่มจัตุรัส
๒๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงกชกร รัตนาพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงกมลวรรณ พยัคมะเริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ชีโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงจตุรพร ถำกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ สบกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายจิณวัตร นวนกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพียรงูเหลือม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วานุนาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงชนาพร พับโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายชัยชนินทร์ ทรวงโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ ทิพย์ประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงญาดา ช่องกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา มีทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายณัฐดนัย แยกรัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ผัดโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกลากลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ทรวงโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ หลงกลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ รักชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายธนพล จันทร์โพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงธนัญญา กระจ่างโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงธนัญญา งามจันอัด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คีมงูเหลือม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุ่งกระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายนที
ฉายเจริญสุขสกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงนนต์ศิชา รังกลาง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายนนทชัย วันพังเทียม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายนราธิป ใช้ช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายนฤปนาฎ เกลาโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงนิตยา ขอจัดกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายนิมิต ปราบงูเหลือม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายบุญส่ง กระจ่างโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงปฏิภาณ แก้วด่านจาก

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงปนัดดา ชวนโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงประภัสสร ลัดกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงประภัสสร ไขโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายปริญาวุฒิ นาคดิลก

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เวลากลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปยะพร เพ็ชรพะเนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงพรพิมล ทรวงโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงพักตร์พริง

้

หมายน้องกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงภรณ์ศิริ ดีกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงภัณฑิรา จอนโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายภัทรกร ก้อนโทน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิริชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายภูวนัทธ์ ถิระพงศ์สิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงมะลิวรรณ ลาดลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงยลพักตร์ ปลังกลาง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายวรชาติ กรองกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ถางโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายวรายุส เกษรดอกจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายวัชรากร จันทวิลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายวันชนะ มากดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงวิภาวี เสงียมโพธิ

่ ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงวีรพัทรา รักษ์ชน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงวีรวรรณ กิงโพธิ

่ ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายศตวรรต กุดโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงศศิธร พุทธราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายศักรินทร์ เพ็งด่านกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงศิรินภา ไขโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทินเผือก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายศุภกฤต แก้วสิมมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายศุภกิจ ตุ้มทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงศุภารักษ์ ไชยราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายสรเพชร ไงเกาะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา เจียนโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา กุสุมภ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายสุรเทพ ทิพย์โสด
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายอนุชิต มูลสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ เห็นจงชม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายอมรเทพ ทรวงโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอรัญญา วัฒนะโสภา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงอารยา แผนกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายเจษฎา เพียขันทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายเฉลิมพงษ์ แสงทองเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงเบญจพร สุรีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงไอรดา ตุ้มกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงกรกนก กิงโพธิ

่ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงกรรวี กุยแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายกรวิชญ์ มณที
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงกฤติยา ดอมไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุ่มมาตร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงจิราพร เซ็นกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายชนะวัฒน์ ขอกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงชวิศา เกียรติโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายชัชวาล ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปลังกลาง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

ละครชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงณศิริ บุญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายณัฐพล ชืนชอบ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงดวงฤทัย ทรวงโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายทัตธน ชาญโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงธนภรณ์ โสมกำสด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงธนาพร สังข์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงธารารัตน์ บุตรเกิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงธิติมา แสงทองเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ สังฆะบุตร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงนิศามณี เหลานาคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กลิงโพธิ

้ ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายปฐวิกรณ์ สุจริตรัตน์กมล
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปทมา ธรรมดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงปยนุช แครงกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ แสงศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายพชร สุขกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงพริตา หนอกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีจันทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายพันธมิตร งามโพธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงพิชชาภัทร ศิริจารุโรจน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงพิลดา ชูใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงภควดี จงเอือกลาง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงภัทราพร เกษรดอกจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายภูตะวัน ใยกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายภูมินทร์ ศักสุนทร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เผยกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงมัลลิกา สร้างกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายรุจิกร พันธุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงวารุณี ทวีทรัพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงวิศรุตา สายประดิษฐ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายศรัญู นงค์นาคพะเนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายศิรวิทย์ ชีโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ พุฒินอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ทรวงโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงสวิตตา ยอดด่านกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝากกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสุดเขตต์ ช้อยขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายสุธินันท์ ศรีประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พันเปยม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายสุรชัย กาน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายสุรวุฒิ พันชุมแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงอทิตยา รักด่านกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอนุธิดา จันทิมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธิวัชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงเก็จมณี รอดผา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายเจษฎา นิงกระโทก

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงเนตรชนก มุ่งเฝากลาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วจอหอ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงเปรมฤดี ดีมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงแพรวา สอนจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงกัลยภรณ์ เตรียมโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงคณิศร์กุล พลธานี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายจักรพันธุ์ ดวงอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงชลิดา รุ้งพิมาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายชาญชัย ทือเกาะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายณดล เพ็ชรงูเหลือม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงณัฎฐนิช อ่อนโคกสูง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายธนกร ธนูการ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ เข็มทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ กรมโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงธนัชพร สรวญรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายธวัธชัย ดอกทุเรียน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ พรมนิล
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงนรินทรพร นิลเกษม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงปณิตตา ชลอกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายปยะวัฒน์ หวังธงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ แสนสายออ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เท่าจอหอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายภักดี นานอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายภาคภูมิ ถมโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายวายุ ส่องแสงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายวิทวัส ผัดโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงศศินา ปลอดกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงสิริมา กองโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายสุพจน์ พลายงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา คะสีทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงอภัสรา ขอปะกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายอาภากร กำมะชัยคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงโศรดา บาลโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงจณิสตา มีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๑

นายธนโชติ วงศ์เดโช

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๒

นางสาวนภัสสร ซอสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๓

นางสาวพรนิภา ดุมกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงพัชรากร ชลอกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๕

นางสาวพิณทิพย์ กินขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงภาลีณี พรมรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายศักดิชาย

์

ชาญเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๘

นายศักดินรินทร์

์

ศรีตระกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุนิตา อ่อนวอน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๑

นางสาวสุพิชชา สร้างการนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๒

นางสาวสุวนันท์ ศรีสร้างคอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๓

นางสาวกาญจนา ชมกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๔

นางสาวจรรยพร พิทักษ์จันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๕

นายทรงพล ณ พิมาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๖

นายธิติวัณณ์ เศษจันทึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๗

นางสาวนฤมล ใหม่ปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๘

นางสาวพสุนิต แก้วเพ็ชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๕๙

นายภัทรพล ชวนสนิท
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๐
นางสาววรัญญา ทรงด้วงทุม

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๑

นายศตวรรษ คูณรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๒

นางสาวสุดารัตน์ ขำเทศเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๓

นางสาวอริยา มุ่งเอือมกลาง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๔

นางสาวอารีรัตน์ ธูปกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๕

นางสาวอุทัย โลสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๖

นางสาวชลธิชา ภู่เกตุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๗

นายตะวัน โสขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๘

นายปณณทัต โชติทัยพัต

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๖๙

นางสาวปยดา สีเบ้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวภัทรสุดา แก้วเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๑

นางสาวภัทราวดี มูลพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๒

นายภานุวัฒน์ สิมสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๓

นายรัชนาท ฉัตรกิตยาภรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๔

นายวชิรวิชญ์ คุ้มแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๕

นายวรกานต์ สุ่มจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๖

นางสาววริศรา หยุดไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๗

นายวัชรพล ทาสีทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๘

นางสาววิภาวรรณ สุภี
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๗๙

นายศรัณยพงศ์ ดุจเฉลิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๐
นางสาวศศิประภา เกาะกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๑

นางสาวศิริวรรณ ทรวงโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๒

นางสาวสุจิตตรา บัวทองหลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๓

นางสาวสุวิมล ใบโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๔

นางสาวอมรกานต์ เทศอมร
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๕

นางสาวอรยา กิงโพธิ

่ ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๖

นางสาวอรอมล เชือมชิต

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๗

นางสาวอาทิตยา ช้างแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๘

นายอานุภาพ จันทร์โพธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๘๙

นายเกรียงศักดิ

์

ขุดโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๐
นายเกียรติศักดิ

์

เกลากลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวเมษินี คล้ายกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๒

นางสาวเมสิยา ช่างเพ็ชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๓

นางสาวโสรญา กิงโพธิ

่ ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายกฤษนัย ทิพย์บำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กอพลูกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา กอบัวกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายนัชชา ลมสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงมีณา แขผักแว่น
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงลดารัตน์ เจริญนางรอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงวันทนา ผลโคกสูง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๑ เด็กหญิงสุมณฑกาญจ์
รอดกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ธรรมจอหอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงเมศินี เสาจันทึก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายไชยวัฒน์ เนธิบุตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายชาญชัย ด่านกลาง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายรัชต์ธร ก้านโคกสูง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายวัชรพล ชะมาตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายศุภชัย จงเอือกลาง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสมเจตน์ ขันโคกสูง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายโชคชัย กลึงโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงกานต์สิณี สิงทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ทือเกาะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายจิราวัฒน์ ปลังกลาง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พินโคกสูง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ศรีอภัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงปรารถนา หัตโท
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงพรนภา ครุฑมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงศรีวิกา พวงทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายอาทิตย์ ศรีอภัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอารียา มณีเนตร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงณัฐทิฌา ดุงโคกกรวด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายพานุพงษ์ สุวรรณอาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายวันชัย ดุงโคกกรวด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงหัตสญา บวชสันเทียะ

๊

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๒๖๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงแพรวา สินศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิงโคกกรวด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๗

นางสาวกานต์ฤดี คำโคกกรวด
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงทิพธัญญา วิเชียรรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงพรชิตา ลมสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอภิสมา ฉิมปรุ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำโคกกรวด

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงจิตติมา บุญตัง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สินโพธิกลาง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายนราธิป รอสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงนันทิชา ลัดใหม่
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายรณชัย ฉ่องสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายสหวรรษ รอสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายสุรวุฒิ อินทรมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงณัฐชา บ่ายเทียง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวรกานต์ คำภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๑

นายคณิศร ศรีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๒

นายณภัทร วิชิตปรีชานันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๓

นายปณณธร อินธิหาญกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๔

นายปกปอง ศรีวรรณา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๕

นายพุฒิพงศ์ หมุยเฮบัว
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๖

นายภูไพร ศรีพุทธาธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๗

นายมนัสนันท์ ดวงกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๘

นายวริชญ์ พิชัยพงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๔๙

นายศรัณยพงศ์ มณีปกรณ์ธาดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๐
นายอภิชานันท์ พานิชตระกูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๑

นางสาวกมลฉัตร แผ้วพิษากุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๒

นางสาวกิรณา จวนกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๓

นางสาวชุติพันธุ์ การะเนตร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๔

นางสาวณัฐริกา ขอดวงกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๕

นางสาวปยวดี กองเกิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๖

นางสาวภคินี สินสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๗

นางสาวเมธาพร แปนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๘

นางสาววิมลทิพย์ แสนประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๕๙

นางสาวโสภิดา ขันทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๑

นายจงศิริ ผลประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๒

นายจิรวัตน์ บุญนาสำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๓

นายทักษ์ดนัย พวงสันเทียะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๔

นายนนทพัทธ์ เพ็ชรภักดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๕

นางสาวชนม์นิภา กลายกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๖

นางสาวณัฐวดี วิลัยฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๗

นางสาวธนภรณ์ ศักย์สิริภากร
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๘

นางสาวธนัชชา มีตุวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๖๙

นางสาวธันยากร เฉลียวไว
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๐
นางสาวสรารัตน์ ช่างเหล็ก

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๑

นางสาวสุภัสสร เชยสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๒

นายแก้วกาย จันทรรวงทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๓

นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๔

นายภาณุพงศ์ แก้วศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๕

นายภูวากร เจริญชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๖

นายรัฐภัทร์ รัตนโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๗

นางสาวกาญจนิดา แซ่กิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๘

นางสาวเกณิกา แสงทองสกาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๗๙

นางสาวชนาพร มากประมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๐
นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๑

นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๒

นางสาวปวีกานต์ หาญสูงเนิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๓

นางสาวรัตนพรรณ ศิริปรุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๔

นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๕

นางสาวกัญญาภัค ชานอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๖

นางสาวชนม์นิภา กิมาวะหา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๗

นางสาวณิศวรา สังข์เสวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๘

นางสาวธัญชนก มีสมโชค
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๘๙

นางสาวปยพัชร สิทธิไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวศืริวรรณ เฉลยกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๑
นางสาวเสาวลักษณ์ กระจัดกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๒

นางสาวอัจฉรียา สุทธาภรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๓

นางสาวอัญชิสา หทัยพิทักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๔

นางสาวอินทิรา พันธ์วิไล
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๕

นายศราวุธ เทิดจันทึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๖

นางสาวรักษิณา เวบสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๗

นางสาวณัฐฐญา บุญขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๘

นางสาวธัญชนก มุมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๗๙๙

นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวสิริภัทรา แสงนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวสุชานันท์ โสภาคย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๓
นายจตุพร บุตรเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๔
นางสาวชนิกา สืบค้า

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๕
นางสาวณัฐษิกา ยุทธาวรกูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๖
นางสาวพิมพ์ลภัส ช่องผักแว่น

๐๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๗
นางสาวปฏิญญา สมานทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๘
นางสาวพัณณิตา ขันเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๐๙
นางสาวอรวรรณ โพธิพุ่ม

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวพิมพกานต์ จินดากุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงกนกพร พูนศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายก้องภพ วงศ์อารีย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ พุทธวาลย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงชลธิชา สุขภิรมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงชลลดา เนียมสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สมบูรณ์นอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายฑิฆัมพันธุ์ ใหญ่สูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายณัฎฐนันท์ ใจชอบสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงณิชาทิมา สมประสงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงนันทัชพร นุชใหม่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงนันท์ธิดา หาญโคกกรวด
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูมิพาณิชย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงปวรา ก๋าแก่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงพนิดา จีนกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงภูริชญา สมสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสินิทรา โนใหม่
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงสุพิชญา โดนสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงศิวารยา บุญทา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ กระจกแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ อาจสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงกฤษยรัตน์ จันทะโยธา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงกัลยาพร ขอดดอน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา สาคร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงจิรดา ปลืมมะลัง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงชมพูนุช เปรียมนอง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายชิษณุชา โจณสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ เดชานุภานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงณัฐรุจา จตุรพิมพ์พันธุ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงดารินทรา สันกลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงดารุณี ศิริมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงทรงอัปสร แสงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงธัญญาศิริ ศิลปส่องสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงนุชากร แสนภพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงปภาวดี อุปนันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงปรียาภัทร เตชนันท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายปาณัท วงษ์หาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงปาณิสรา รัตนารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพรนภา จุลมาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพิมทอง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงพลิน ไกรสนธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงภัทรดา ใคร่กระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงมัชฌิมา ยามโสภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงรัญชิดา วันเทียง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมนวล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงวรนุช ท้วมประถม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายวิสา เถือนกลาง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายวุฒิไกร จ้อยสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงศกลวรรณ ดาราเย็น

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงสุกัญรัตน์ นามโคตศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสุพิชญา บุญยืด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงสุภาพร เพชรแท้
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี ทิมโพธิกลาง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงอทิติยา นาขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงอารียา เรียงสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงเกวลิน สีสอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๘

นางสาวกัญญรัตน์ เปยมทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๖๙

นางสาวกัญญาณัฐ สุธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิชาศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๒

นางสาวกาญจณา ศรีวิชัยอ้าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๓

นายกานต์ กาญจนคช
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๔

นางสาวกิตติพร อินทร์โอสถ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๕

นางสาวกิรียา คำจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๖

นางสาวกุสุมา จันทะโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๗

นางสาวจันทพร จรรยาศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงจิดาภา มะลิใหม่
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงจิรประภา บูรณ์โภคา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวจุฑาทิพย์ ชืนวิโรจน์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๑

นางสาวจุฬารัตน์ สิงนาแพง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๒

นางสาวชมพูนุท ดาวประดับวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๓

นางสาวชลธิชา ของสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงชลธิชา คนึงรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงชลลดา แท่งทองหลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายชัชวาลย์ จิรวิศวกร
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๗

นางสาวชิดชนก นาสมโภชน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงชุษณา ศรีอุทัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๘๙

นางสาวณัฐชยา แสนพลกรัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๐
นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงณัฐนิชา นาราษฎร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงณัฐวดี ยศสมุทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๓

นางสาวทันยาพร สิบพลกรัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๔
นางสาวธัญญาภรณ์ กระแสโสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๕

นางสาวธัญพิชชา พินิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๖

นางสาวธัญสุดา สาวะดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๗

นางสาวธีรดา แช่มสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงนฤวรรณ พงศ์พฤฒิพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๘๙๙

นางสาวนันทวรรณ์ เชือเชิญชม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๒๖๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวนันท์นภัส ขอยวนกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวนาตยา จัดงูเหลือม

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๒
นายนิกร ร่ายสูงเนิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวบุณยานุช มุลินันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงประไพรพร อุปราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๕ นางสาวปรางค์ทับทิม
ปราณีตพลกรัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวปยะธิดา เจริญพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงพลับพลึง ศิลปประกอบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงพวงผกา ฮุมโฮม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวพิมชนก จงพ่วงกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คุณาสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๑

นายภูมิรินทร์ จงแต่งกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๒

นางสาวรักษ์คณา มณีรุ่ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๓

นางสาวรัตติกาล ขาขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๔

นางสาวรุ่งเรือง วิรัชเจริญพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๕

นางสาววิไลวรรณ จันมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาวศรีสุดา ศรีวัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาวศวิตา ทูขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงศศิธร ปานมน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๑๙

นางสาวศศินา คงสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาวศิริพร หวังชิดกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๑

นางสาวศิริภัสสร เสขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๒

นางสาวศิริลักษณ์ พานโคกกรวด
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๓

นางสาวสาธิกา นวลพลกรัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๔

นายสาธิน ชาญพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๕

นายสิทธินนท์ เขพันดุง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๖

นายสิปปกร แสงพรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๗

นายสิรภพ หมืนสา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๘

นางสาวสิริมา จันทรสาขา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เพียศักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวสุธิชา บรรจงปรุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๑

นางสาวสุนิสา จากโคกสูง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๒

นางสาวสุนิสา บุญเชิญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๓

นางสาวสุภัสสร ยอดคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๔

นางสาวสุภาวดี หอดขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๕

นางสาวสุริฉันท์ เขียววิลัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงสโรชา ภูมิกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๗

นายอนุรักษ์ สุริสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๘

นางสาวอภิณยา คำดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงอภิสรา สวรรค์ดอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๐
นางสาวอมราภรณ์ มารมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๑

นางสาวอรุณรุ่ง ยนจอหอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๒

นางสาวอัครมณี หิรัญญสุทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๓

นายอัษฎากร ภูมิพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงอาภัสรา บุญศิริกาญจน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงอารยา พันธุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๖

นางสาวอุทุมพร มาสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๗

นางสาวอุษณีย์ ใช้ฮวดเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๘

นางสาวเจษฎาพร มากแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงเพ็ญสุดา เชิงกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวกชกร ดอกกลาง

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๑

นางสาวกชกร มานุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๒

นางสาวกัญญ์วรา ลีสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๓

นางสาวจนิสตา สันตยานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๔

นายจัตุรงค์ จุ้ยหมืนไวย

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๕

นางสาวจินดารัตน์ ปราณีตพลกรัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๖

นางสาวจิรภิญญา มามัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๗

นางสาวชนิกานต์ กางโคกกรวด
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๘

นางสาวชนิกานต์ ชอบสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๕๙

นางสาวชุติมา เพชรสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวณัฐกมล นิลเพ็ชร

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๑

นางสาวณัฐวดี อกอุ่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๒

นายทวีวัฒน์ ช่วยงาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๓

นางสาวทิวากานต์ นาดใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๔

นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๕

นางสาวธิดาวรรณ โนมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๖

นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๗

นางสาวนันทรัตน์ เจิมขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๘

นางสาวนันท์ณิชา บางบ่อ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๖๙

นางสาวนิภาวรรณ ปกกาโล
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๐
นายนิรวิทย์ ทอนสูงเนิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๑

นางสาวปณฑิตา อาสนสุภโต
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๒

นางสาวปยฉัตร กุมปรุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๓

นางสาวปยธิดา ก่อวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๔

นายพงศกร ทวีทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๕

นางสาวพิมพิไล ปานสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๖

นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๗

นางสาวภรณ์ทิพย์ ศุภลักษณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๘

นายภัคภูมิ ดวงดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๗๙

นางสาวภัทรภรณ์ ปูกลางดอน
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๐
นายมนตรี

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ ถึงกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๒

นายรัชพล จ่าบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๓

นางสาวรัตติยากร หมันสาร

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๔

นางสาววชีรา นุ่นจุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๕

นางสาววริศรา แปมสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๖

นางสาววัลพัชร์ ปงพยอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๗

นางสาววิภูษา ทือเกาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๘

นายศุภกร ทอดสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๘๙

นายศุภกร เสริมชือ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวสุภัสสรา กรวยสูงเนิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๑

นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๒

นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ตัน

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๓

นางสาวอมรรัตน์ เทศสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๔

นางสาวอรวิภา นาคเดช
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๕

นางสาวอังคณา คูณกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๖

นางสาวอาทิตยา เรียงสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๗

นางสาวเบญญาภา คำสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๘

นางสาวเมธาพร หมวดสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๕๙/๐๙๙๙

นางสาวสริญญา บุตรโคตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๐
นายผดุงศักดิ

์

ศรีโท
๐๗/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๑
นางสุรชา สวนหนองปลิง

๑๓/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายปกรณ์ พรหมมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายจิรนนท์ ศักดิศรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์เต็ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายวิวัฒน์ เจิมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุชาดา ช้อยขุนทด

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ พุทธไธสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงสุรีพร นัดกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงแพรพลอย จอกโคกกรวด

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แคล้วสูงเนิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงปวีณา สุขถาวร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงวรรณพร แดงใหม่
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงวิชุดา โนนใหม่
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงเขมมิกา สนหมืนไวย์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายณัฐกานต์ เนียมสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายวชิระ เมฆหมอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงวริยา กูบโคกกรวด
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๘

นายสมศักดิ

์

เข็มประสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงชมพูนุช อนุกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายดลภัทร เกียวจันทึก

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายธีระพล เขาโคกกรวด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายปฏิมากร สว่างจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายประกาศิต พรหมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายพชรพงษ์ พูลพิพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๕ เด็กหญิงพานทองเพชร
แก้วพวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงวธิดา กูบโคกกรวด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงวิรัตน์ชนี โรมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไพลรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายก้องภพ สะริกำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายก้องภัค สะริกำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายจินตรัย ปานเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายจุณทิศ กลึงพุดซา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายชยากร ขอนพุดซา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงชุตินันท์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายธนบัตร พลคีรีย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายธนากร ร่มพุดซา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธวัฒชัย แนบพุดซา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพรนภา ไทยใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงพรรณทิวา กลึงพุดซา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายพรเทพ หงษ์จันอัด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายพลวัฒน์ จันทโรจน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายวสิษฐพล จันทรนนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ แสวงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ กันพุดซา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา ฮัวบางยาง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงไอรดา ธรรมดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนชล รักพุดซา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายธันวา สินปรุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายศรุต แกกสันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายเดชาพล ซุ้มเสนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายนัฐวุฒิ จิววิเศษ

๋

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงกฤษณา ใจทน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายขรรณชัย กุ๊กสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ จีชุม

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายปรีดา ชุ่มพุดซา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงปาริชาต จิววิเศษ

๋

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายปยภพ เชาว์โคกสูง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายสกุลชัย กกสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๐
นายจิโรจ พิทยธาราธร

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๑

นางวนิดา รักษ์สุจริต
๒๔/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๒

นางวันทนา เหิดขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๓

นางสาววิลาวัณย์ ชุนเกาะ
๑๐/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๔

นางสายใจ กล่อมปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สูบกำปง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายกริชกรินทร์ สาขา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงกานต์ธีรา นาพุดซา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนปรุ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สวัสดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงฐานิกา ศิลปสูงเนิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงฐาริญา ลาจังหรีด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงณภัทร โฆษาศิวิไลซ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายณัฏฐากร อยู่คงดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา จัดหงษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายณัฐภัทร พิพัฒน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงธัญรดา กุดนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงธันยากร ชมลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงพลอยชมภู ฮ่มปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายพิชัยยุทธ สิงสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงพินนภา กระจ่างโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายพิศณุ ส่งศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายพีระภาส ผองสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงวชิรญา ลิสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงวนัฐศกานต์ เพ็ชรหมืนไวย

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายวีระพันธุ์ ดุมใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงสุกฤตา ตรงด่านกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงสุธิดา หอมเย็น
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงสุพิชญา ธูปพุดซา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงสโรรักษ์ ดีใหม่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงอภัสรา
ปญญาเสมอทรัพย์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงเจณิสตา ปากหวาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงเพชรดา ชินงูเหลือม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แช่มพุดซา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ งาสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงกันติชา เนาว์ประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงทิดาภา มะเดือชุมพร

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ นาคพันธุ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงศศิธร สุพินพง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงศศิธร เก่าจอหอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๒

นางสาวกชพรรณ ชมภูศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๓

นายจตุภูมิ สอดสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๔

นายชลธิศ กิตติพลานนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๕

นางสาวณัฏฐา สมอินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวณัฐธิชา ช่างปรุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาวนิศารัตน์ ปอแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงปรียานุช ศิริรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๐๙

นางสาวผกามาศ เทพไพรสนต์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๐

นางสาวอรพรรณ บุตรพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๑

นางสาวเฟองสิริ พงศ์ชวรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๒

นางสาวกนกวรรณ กรองมะเริง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๓

นางสาวกมลชนก วงศ์เพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๔

นางสาวกรรณิการ์ ตุงกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๕

นางสาวกรวิภา บุญอยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๖

นางสาวกัญญารัตน์ ปกสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๗

นางสาวกัลยา เงียบพลกรัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๘

นางสาวกุลภรณ์ นพคุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๑๙

นางสาวขวัญตา อินทร์สูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๐

นางสาวขวัญฤทัย แสนสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาวจันทิมา ทิพย์มะเริง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวจารุรัตน์ สุขเกษม
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๓

นางสาวจิตร์ลัดดา กระจกแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๔

นางสาวจิราภรณ์ ประสงสัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๕

นางสาวจิราภรณ์ พฤกษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ สังสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวชนากานต์ ฝาจะโปะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๘

นางสาวชนิดาภา ชมชืนจิตร

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๒๙

นางสาวชนินันท์ วงศ์กุลสัมพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๐

นางสาวชรันทร คชช้างพะเนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๑

นางสาวฐิติรัตน์ สร้อยสกุลชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๒

นางสาวณัฏฐธิดา เต็งกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวณัฐกัญญา เต็มตำนาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวณัฐวรรณ สว่างภพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวณัฐสุดา ไฝกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาวตะวัน ละเมียดดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๗

นางสาวทิวานนท์ หงอสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๘

นางสาวธนพร แก้วใส
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๓๙

นายธนาธิป ไข่กระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๐

นางสาวธนิสร จันทร์น้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๑

นางสาวธันวารัตน์ วิบูลย์ชัยลักษณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๒

นางสาวธารีรัตน์ ชดผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๓

นางสาวธิดารัตน์ ชำนิกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๔

นางสาวนพรัตน์ ทะยอมใหม่
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๕

นางสาวนพเกศ โชติกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๖

นางสาวนภสร ชะนะพะเนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๗

นางสาวนภาพร นรักมาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๘

นางสาวนฤมล กองสินแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวนันทนา อาจสูงเนิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๐

นางสาวนันทพร หิตเทศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๑

นางสาวนันธิญา นนกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๒

นางสาวนารี จันทร์หอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๓

นางสาวนิพาดา ไวยารัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๔

นางสาวปริศนา สาสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๕

นางสาวปวิตรา ชัยพรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๖

นางสาวปญญารัตน์ อ่องกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๗

นางสาวปนมุก เสมเจริญธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๘

นางสาวพจนารถ เรืองเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๕๙

นางสาวพรรณนุภา ยันตะคุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๐

นางสาวพรรวษา สอนแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๑
นางสาวพลอยไพลิน สุขประสงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๒

นางสาวพัชราพร ชาญสูงเนิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๓

นางสาวพัชรียา ไพศาล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๔

นางสาวภัทราภรณ์ วีระรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๕

นางสาวภาวินี นามหมืนไวย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๖

นายภูวดล อิมกระโทก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวยุภาพร แบงกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๘

นางสาวรวิสรา ภูจำนงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๖๙

นางสาวรวีวรรณ สายกระสุน
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๐

นางสาวระพีพร ตรีภพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๑

นางสาวรัชนีกร เอือนกิง

้ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๒

นางสาวราตรี บุญยารมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวรุ่งฤดี สายสุด
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๔

นางสาวลักษณา ดาทองหลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๕

นางสาวลัดดาวรรณ ไชยโย
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๖

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๗

นางสาววรัญญา แอบเกษม
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๘

นางสาววราภรณ์ เบียกระโทก

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๗๙

นางสาววิชุดา ระหาญนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๐

นายวิธวิทย์ อ่อนกระทอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๑

นางสาววิภา ถาจอหอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๒

นางสาววิภาดา กูบโคกกรวด
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๓

นางสาววิภาพร นิลครบุรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๔

นางสาววิภาภรณ์ กิสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๕

นางสาววิราวรรณ
จันทร์เนตรพะเนาว์ ๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๖

นายวีระพัฒน์ พยัคมะเริง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๗

นายวีระยุทธ ศรีวิระ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๘

นางสาวศรัญญา กองงูเหลือม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๘๙

นายศรัญย์ คูประสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๐

นางสาวศิริขวัญ ธรรมนาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๑

นางสาวศิรินภา ปลังกลาง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๒

นางสาวศิริพร ศรีพระจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๓

นางสาวศิริยาภรณ์ มุ่งโตกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๔

นางสาวศิริรัตน์ เกิดเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๕

นางสาวศุภาพิชญ์ พันธวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๖

นางสาวสมฤดี คล่องสืบข่าว
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๗

นางสาวสมฤทัย เชิดครบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๘

นางสาวสิรีธร หาญไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๑๙๙

นางสาวสิวาลัย แก้วสีขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๐
นางสาวสุจิตรา กฤษณสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๑

นางสาวสุชาดา กำบังกาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๒

นางสาวสุธัญญา สมหวัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๓

นางสาวสุภาภรณ์ แดงดอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๔

นางสาวสุมินตรา เกลอกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๕

นางสาวสุรางคนา ดลราษี
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๖

นางสาวสุวนันท์ ช่วงสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๗

นางสาวอนัญญา ยวงโปงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๘

นางสาวอนุชรีย์ ขวัญถาวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๐๙

นางสาวอภิรตา อินณวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๐

นางสาวอภิสรา ษรจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๑

นางสาวอัจจิมา ล้วนรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๒

นางสาวอาทิตยา เปลียนไธสง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๓

นางสาวอาภัสรา ราชวัฒฐา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๔

นางสาวเกวริน ภิญโย
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๕

นางสาวเรือนแก้ว นวนบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๖

นายเอกราช ศิริปรุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๗

นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปยมารัตน์
๑๘/๑๑/๒๕๐๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๘

ว่าทีร้อยตรีพิสชา

่

สถาพรบำรุงเผ่า
๑๓/๐๘/๒๕๑๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   

นม ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายชัชนนท์ ค่อมกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายกิตติกูร สุขชาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงสิริธร พวงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงสิริมา จันทะเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายสมส่วน ปลังกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ขอถมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงศ์คง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนริศรา สำลีกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายณรงค์กรณ์ จงอ่อนกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงดวงรวี คำกำพุฒ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงธีวรา ซุยปุก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงสุนารี พินกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงอารยา จงปลูกกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงกัญฑิมา นนชาตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา พิมศร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวสุกัญญา นนทผ่องศรี
๒๐/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๕

นายจักราวุธ วิจบ
๐๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นางมาเรียน สุนทรผอบทอง
๐๕/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๗

นางวิรัญญา ชันกลาง

้

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวเอือมพร

้

โนกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๓๙

นางสาวลัดดาวัลย์ หึงขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๐

นางสมพร มนปาน
๐๔/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เผยกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดอนหวาย  

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ นันกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงนภาพร ขอเหล็กกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงม่านสุภา คุ้มกุดลิง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงเกวริน นามปญญา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงบุษบากร เกลากลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ วรสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงปยะธิดา ศิลประกอบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจือด่านกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ เพาะกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายสุรัตน์ แปกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงหฤทัย สะแกทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๓

นางบุหงา โบงูเหลือม

๒๓/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๔

นางบุญสม เซ็นกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงวารีรัตน์ พึงกระบือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงศศิปรียา ชืนด่านกลาง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวิภาพร โฆษิตภูมิอมรกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายจตุชัย จันชูกลิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ระไวกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายนนทกานต์ กำโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายพงษ์เพชร ปุนโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธีรวัฒน์ มุ่งคีมกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงเดือนฉาย โสดกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวีรดา พีจัตุรัส
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงอรพินท์ นุชกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวนิดา วรจักร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงนราทิพย์ ระไวกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงปารวี แก้วดวงตา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายปริญญา ขวาทิพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายอาทิตย์ หวังรายกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายปฏิภาณ อินทิกูด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายจตุพร ฆ้องชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ เสาหงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายปราโมทย์ แก่นสำโรง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงชลธิชา บัวกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเหมือนฝน ประจวบกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงขันทอง กระทุ่งกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอินทิรา มูลประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงณิชาดา เวกสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงกาญจนา จงแจ้งกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงมณีมณฑ์ เคียงกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวีนัส ทะมะรมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุรภา ขอหาญกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลังกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงชลิตา ขอเอือนกลาง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายสุเมธ จงกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายศักดา เอือกลาง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๘๙ เด็กหญิงพรรณประภา
นาหมืนไวย

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงวาสนา กุนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงณัชชา
พรหมเทพาพิทักษ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๒

นายณัฐวัตร สอพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๓

นายอลงกรณ์ โพธิทอง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๔

นายชนะพล ปนขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๕

นายจตุพล สุขกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๖

นางสาวเวณิกา ปลังกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๗

นางสาวบุสบา ลาดสีโท
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๘

นางสาวมุทิตา คล้ายห้างหว้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๒๙๙

นางสาววรรณา วัฒนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงวรางคณา กลินด่านกลาง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๑

นางสาวภัคจิรา ปลังกลาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๒

นางสาวพฤกษชาติ พลตรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงสมใจ บุญประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๔

นางสาวกุลจิลา วงศ์ษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงกาญจนา ชอบด่านกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงอารีนา สร้อยโมรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๗

นางสาวมณีรัตน์ ซึมกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงสวรินทร์ ปลังกลาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ผลเต็ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๐

นายวีรชัย ยาวิชัย ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๑

นายชาคริต ชลอกลาง ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๒

นายรพี ลายกลาง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายเทพรัตน์ ไกรกลาง
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๔

นายพิทยา โปร่งกลาง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๕

นายเกียรติกุล กรีดกลาง ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๖

นายพันธวัช ช่วงกลาง ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๗

นายปฏิภาณ น้อยกลาง ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๘

นายธนดล เพ็ญโคกกรวด ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๑๙

นายสุรไกร จงเจริญสมบัติ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๐

นางสาวธนภรณ์ มะโนรัตน์ ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๑

นางสาวปรางดาว ประจงกลาง ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๒

นางสาวปานตะวัน ชลอกลาง ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๓

นางสาวสุภาภรณ์ ทองสันเทียะ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๔

นางสาวนันท์ภัส ถาดจังหรีด ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๕

นางสาวเจนจิรา จันลิมมะดัน

้

๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๖

นางสาวอารีรัตน์ สันกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๗

นายอนุวัฒน์ ยาวิชัย
๑๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายสุวิทวัส วัยเจริญ
๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายเอกราช เมืองกลาง
๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๐

นางสาวแก้วใจ ทุ่งกลาง ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๑

นางสาววนา นันกลาง
๑๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงวราคณาง สงวนพล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายสหรัฐ พันศิริ
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๔

นางสาวนภาวรรณ สุขทอง ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วรรณโส

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๖

นางสาวอัญชลี ช่วงกลาง
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๗

นางสาวชนัญชิดา ชูคงพะเนา
๑๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๘

นางสาวชลธิดา ดวนจันทึก
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๓๙

นางสาววรัทยา มนกลาง
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๐

นางสาวบุญสิตา ชากลาง ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๑

นางสาวรัตนวดี เบ็ญจมาศ
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๒

นางสาวจันทิมา ปลังกลาง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เผยกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงสโรชา ทับผา
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายชนสรณ์ สถิรรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงชัญชนก จงอาจกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงฐิติมา เปลียนกลาง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงนิตยา ชอบสวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงพรไพรินทร์ มุ่งปนกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงสุวีรยา ปาระสูตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงอติมา หมอยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

้

ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา ถำกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายกิตติภูมิ จิตรกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงนิธิตา เติมกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงปวีณา แก่นสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงพิชยา ศัตรูพินาศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยสงโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสาวิกา บรรจงฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายยุทธนา บุญสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงจนิตา นาคมะณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายณัช ณ กลองดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอธิคม สวัสดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม วัดโคกพรม  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงกานต์รวี แววโคกสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงฉัตรนภา ภาคอรรถ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายนาคินทร์ บังจันอัด

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายพีรวิชญ์ ตุ้มนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เชิดเพ็ชรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายมานุชา นันทะบัญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงรัตติกาล โกฏค้างพลู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงวรัทยา คำโสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายสหรัฐ ขวดพุทรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงสะโรชา วัสแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา ติวไธสง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงอภิชญา ชอบช้าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงอภิสรา มรกต
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอาฑิติยา แสนสันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา ปสสาโก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอารยา สบู่หอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย วัดโนนไทย  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายธนัญชัย กันวิมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิทธิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ ปุมสันเทียะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายวีรพล สนหมืนไวย์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายสุรเดช รากพุดซา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงอลิชา ปนสันเทีย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงฑิญาภรณ์ น้อยศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทางพุดซา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงธนารีย์ แกกสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงประภัสสร มัพัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงเพ็ญภักต์ กึงสันเทียะ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ แกกสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุวรรณภักดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายวัลลภ ลอยเลือน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ โลสันเทียะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายสุริยา บาลสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงอิศริยา บาลสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำปง วัดบ้านจอก  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงกนกอร แลสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทำสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายนภดล กึงสันเทียะ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายนิติกร ทองโส

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงปานระพี ศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงมินตรา เหล่าสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ภู่กลัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำพันดุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายธนพล เขียดสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายธรรมนูญ เพิมสันเทียะ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายปนพัฒน์ ฉลูบาท

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายพลากร ทองแท้
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงภัทรวดี ช่วงสันเทียะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายวายุ ถนอมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายวิศัยทัศน์ ทวดสุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสุชาดา หกกำปง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายอนุวัตร สังขปธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายอภิรัตน์ ครยก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ฮ้องหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงเนตรนภา โก้สันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงอรินตา วนสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๘
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ วงสีคิว

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านไพล  

นม ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา เวียนสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายคงศักดิ

์

ปรคนธรรพ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงจำเริญศรี ดีแท้
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา หวังสัจจะโชค
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ลือสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ข้องนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงศศิธร ทับปดชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายอัครชา เทียบขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล วัดบ้านอ้อ  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายก้องภพ วันสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๘

นางสาวกานต์สินี พูนณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงกุสุมา ทนบุรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายคมสันต์ เขนสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงณัฐธัญยา วิเชียรฉาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขอสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงธนัญญา ทุดเสงียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงธันวาพร เรตสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ ชาสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบัวลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายนันทพันธ์ เทียมตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปยธิดา เกยสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายปยะพงษ์ หมันยืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงพนิดา หาญจะบก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงพรไพริน ชาติโคกสูง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงเพชรลัดดา ร่มสันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงแพรววาว ไกรนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายวัชรภัฎ ถูกจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุมาพร โมหมืนไวย์

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ หินกำปง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ หินกำปง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ วัดศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเก็จมณี เทียนพลกรัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงจริญญา นำสุย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่เฮง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทองพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา พึงสำโรง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงญาณิศา แขค้างพลู
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐชลิดา เดิมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงณัฐชลี เวกสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา บัวเข็ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายธนากรณ์ ชอบรัก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๘

นางสาวธัญญารัตน์ คงมัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายธันวา ครึมค้างพลู

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลังกลาง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายธีร์ธวัช หงษ์สำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายธีรยุทธ โกฎค้างพลู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงนัตยา บุญมาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายนำพล กานสำโรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนิตยา บุญมาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงบุษกร เม็ดสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงเบจมาศ มะสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ลิมอารีธรรม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายปฎิพล แก่นสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายปฎิภาณ นางสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายพงศกร ชอบรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๓

นายพงศ์ภัค กับสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพัชรพร ธุระสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก่กลางดอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๖

นายพัณภกรานต์ จาบสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา มูลสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงมัญฑิตา เรตสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงมานิดา พุ่งเฟยม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายระพีพัฒน์ เสสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ฉอสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงลลิตา ใจเทียง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายวชิรพล มะลิวัลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายวรโชติ ควงขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงวรรณิษา รอดสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงวริศรา เลือดสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ ปทุมมาศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๘
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ ศรีโสภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ พลแสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายศุภชัย เบียบสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงศุภิศรา ค้างสำโรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ น้อยสันเทียะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุธาศินี แผ่วสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายเสกสรร เคนสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ เทียนขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอนุชา ปราณีตพลกรัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายอนุพงษ์ พูนวีรพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายอภิชาต พันธ์พรหม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โปกสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปลังกลาง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายอาทิตย์ มับสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง วัดสำโรง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายกฤตภาส ไชยนามล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายชัชวาล ทรัพย์สันเทียะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรลือทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายนพรัตน์ ยาวสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มณีวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายเสกสรร โชว์สันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงอมราพร ม่วมกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายอิทธิ เสมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุ้งกลางดอน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงชมพูนุช อิมเงิน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงฐิติมา ลพสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัฐชา ฟสันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงณิชา โสขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงปนัดดา แก่นจันทึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงพนิดา กลึงกลางดอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฟสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ธนศิริพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายภิญโญ พรพลสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายศิริมงคล กาจกลางดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ ปนะทานัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายอาคม บุญสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงกฤติยา เนมขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงปวีณา จอดสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปนชาฎา สรศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายวันชนะ พิงโคกกรวด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงสิรีธร จอดสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงสุพรรณษา พักสันเทียะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๐

นายสุรเสก โนมขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายอรัญ เนาว์สันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง วัดถนนวารี  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายธนาธรณ์ พูลนาท
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สงึมรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วิมล หงษ์ขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงมาริษา พึงสันเทียะ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายอาทิตย์ พินิจมนตรี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายทนัฐชัย บุญตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายภูรินทร์ สืบขุนทด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงวินิดา แววสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายสิรภัทร เบกขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงเกศเกล้า เหมียงสันเทียะ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

งามขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายณัฐกฤต งามขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายธีระภัทร เสียมลอยนำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงนันทิดา ยศสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วมะเริง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายสมศักดิ

์

ขันตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสายธาร ชอบขยัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายสุริยา ชูขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายหัสรินทรื อุ่นใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอภินันต์ พูนมะลัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ซีกพุดซา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน วัดกระดาน  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงจิดาภา ยวงจอหอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจิรนุช เข็มมะลัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เกือมแสนเมือง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงทัศนันทื คชวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงเบญจมาศ เดชสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสียมลอยนำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงพัชรี จอยนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงแพรวา บุตรดีขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงมีนา หูสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เหลือสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงศุภานัน เจ้าสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงอรทัย ขำมะลัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายอาทิตย์ หล้าขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกิตติมา กอดสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายเจษฎาพร เหนียวบุปผา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สีลาเคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ศิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงนราทิพย์ นวลแขว่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายประเสริฐ สวัสดีพุทรา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายภานุพงษ์ ศีลปะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงศิลาภรณ์ ศิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงศิลิษา ด่านขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายสหรัฐ ปกสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงสาธิตา ชอบสอาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุนิสา กำขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายอนพัทย์ เพราะขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ซิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงธัญชนิต จินดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายฟารุ้ง หึกขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ เข็มมะลัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายวาที ชอบขยัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กลึงกลางดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู วัดคูเมือง  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงจรรยพร ปนสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงชนิดา บุญเทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงณัฐญาดา วิชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงปญธฺตา โพธิถาวร

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กระแสโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวระบัต

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายอนิวัตติ

์

เลนสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ วิวัฒน์ปติสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธันทการณ์ ชอบใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา เปกสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

กรองกลางดอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายธนัชชัย จอนหนองแวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายพีภัทร สวรรยาธิปติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายโยธา ง่วงกลางดอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา แฟสันเทียะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคงคา วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิกสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขานสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายวงศ์วรัญ ขันต์สันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงวิยดา เย็นสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายอมร พิพัฒน์พงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายกิตติชัย มูลสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงชมพูนุช เชือเมืองพาน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงธัญชนก สำเร็จงาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายภูวดล ชอบมะลัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงมนทกานต์ ใจมัน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตอบสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ แปลกสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายสุเมศร์ บำรุงศิลป
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายสุริยา แพทย์เกาะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด วัดโนนสะอาด  

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายปฏิวัติ ขุงสันเทียะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงปริยฉัตร บุญศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายปญจพล จันทร์นอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายพอเพียง จันทิมา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ กิวสันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงแพรววนิตย์ นาดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงภวิกา กาญจนเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายศรัณยู แสนอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ พรมงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสุพรสิริ คงสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงอธิชนันท์ ชนะมาร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายตะวัน ฉิมยาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายพีระพงษ์ ช่วยสงฆ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายมุก รุ่งสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงนันทวัน งอนสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายพงษ์เทพ รุ่งสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายสุขสันต์ รานอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

วัดโพธิตาสี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงขนัญญา แคสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ชาติเชือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงรัตติกาล ใจใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงวิชญาดา กุลสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายคมกฤต ปกสันเทียะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงจีรนันท์ คมขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายธณกร คนสันเทียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงวริศรา วงศ์ยะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงดาราวดี กรมแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงปยะนุช นามกิง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน เครือสายคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงฤทัยชนก เดโชชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายวรินทร ยาวสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงวิไลวัลย์ วันทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงสาวิกา ตลับทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายอนุรักษ์ กลึงกลางดอน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอาทิตย์ ขาวฉลาด
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเมืองเก่า  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ รัษาเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายทวีทรัพย์ สุขประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา เอือสันเทียะ

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายพรชนะ แฟสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงรัฐนนท์ แขค้างพูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ชอบด้วยไทย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายวีรพัฒน์ สวยขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

เบ้าทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายณัฐพล นิลสันเทียะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายธนะชัย กรึกพุทรา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายนรบดี แคงสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงปรารถนา มิงสันเทียะ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงปทมา ภาผล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายมหศักดิ

์

ไขขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายวีรยุทธ โฆษณา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายวีรลักษณ์ มุขรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงสาธิตา เกียวพุทรา

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสิรินภา สว่างภพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ ฟาคุ้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสังข์บุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายจักรภัทร ใจสูงเนิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายพีรศักดิ

์

แยกรัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงชนกวนันท์ ขิงสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงณัฐพร วรคันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายธนกร โอซากิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงมนัสวี มีกำปง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์มณี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงอัญมณี ผินนอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เม่ากรูด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอริสรา ต้นพุดซา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ บุตวัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงพัทศิธร อินทร์สำราญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายวรากรณ์ เนียนสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงศุภวดี บูรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๗

นายจิรศักดิ

์

หวังแอบกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๘

นายธนวัฒน์ อินชู
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอนทะยิง วัดดอนทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายดลวี มุ่งชอบกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายยศพล เรียบสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีวิลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงศิรินันท์ แสนเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายอานัด เนาว์กลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา ภูมิทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายชนาธิป อยู่ศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายณัฐกิตต์ ล้อมกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงดวงจิตร ผิวงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายนคร นราจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงปยวรรณ คงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงปยากร คงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายพันธกานต์ ถ่ายจอหอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงเรวิกา นาคพจน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายวิรัตน์ บูรณะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายสรวิชญ์ เรืองประโดก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายเอกชัย ชาชิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายเทิดทัย เทียนสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายรัชภูมิ เลิศนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงวรัญญา แฝดสูงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ก้อนสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายไตรรงค์ เกิดนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายรุ่งอรุณ พินเกาะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงกัญญาพร แถมจะโปะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำชนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงชไมพร โพธิขำ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายชัยยา ตะนะจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงณัฐฌา คบขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงนภัสสร สาทอน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายนฤพนธ์ อยู่ถาวรวิทย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงปยภรณ์ หนึงหนองดุม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงพรชนิดา กองบาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงพรนภา สุขเกษม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงพรพรรณ โฮเม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภา ศรีทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ไทยภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรซือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายวันชัย แย้มสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล กรรณิกากลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงศิริญาพร งึดสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ขอวางกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ซำสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงแสงระวี พาขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงอรวี เกิดมงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงเขมิกา จงจิตกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีเค้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายภูบดินทร์ ปนตามูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงศศิวรรณ เสียนสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายศิริชัย พาขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายสิทธิชัย พรมสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงอัญชสา โตพะไล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวังล้อมกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพล ยับสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๒

นายปรีชา มีเค้า
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๓

นายศิขริน ศิริวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุชาวดี บัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงอรไพลิน ขึมสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอัจฉรา กิงกุ่มกลาง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกชกร นวนสวาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สินสายออ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงกาญจนา อิมถาวร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญคุ้ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ เสงียมงาม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายนัฐวุฒิ สว่างภพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายปองเขต ครูห้วย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายปยะ ทองสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงผลบุญ รุ่งเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายพัชรพล คงกุศล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ ลัดดาวัลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงรัชนีกร วรกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายวิชกร รักมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายศุภภาษ ปนสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงสุชาดา จิตรแม้น
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายคณสรณ์ คำกลิง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงจันทร์ธิดา คงสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายธนวิชญ์ อิมสำอางค์

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เศรษฐนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงบงกช มาภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายบุรินทร์ ชาญนุกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายประมวล ดูสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงพิยดา บุญคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายไพรวัน บุญเร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงภาสินี ตังเรืองสุวรรณ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วกลัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ปลายสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงวรินธร ก้ามสันเทียะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายศักดินรินทร์

์

นุ่มแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ก้านสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายอนุวัต บริบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงกัญณ์กนิษฐ์ วิจิตรจริยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงแก้วตา จอมเกาะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ สิงเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงจันทนา ทิพมนต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันทวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงชลธิชา พินจันทึก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เบาสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายเทพรัตน์ หมืนรัตน์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายปรัชญนันท์ ตรีสุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงปวีณา บูรณ์เจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายวีรพล นวลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงสุทัดตา ตังติรวัฒน์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แกสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายเสกสรร กึกสูงเนิน ๒๕//๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงอนันญา เพ็ชรสายออ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงอ้อมใจ เพียรธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๖

นางสาวนำทิพย์ สินปรุ
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๗

นางสาวมินตรา เขียมสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงนัยน์ปพร ดวงอาจ
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงณัฐติกานต์ ฉอสันเทียะ
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงภัสราวดี อติวัณณ์ธนาภา ๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงธิญาดา สังข์ใหม่
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงอนงค์พร บำสันเทียะ
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายกรกฏ นอกสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายชนาธร แฟสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงชลาธาร ภาคสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ชอบช้าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี ทองภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธนากร นรารักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๒๖๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายบูรณ์พิภพ เกิดขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงพนิดา กล้าจอหอ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล บุญสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายอารุณ ชนะภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ต้นพุดซา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสุนันท์ เคนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายอุเทน เยียมสันเทียะ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงสุนิสา อยู่เย็น
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงมินตรา พาจันอัด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ เชิดสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ใยดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ พรสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พรมสายออ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวณิชยา เบาขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงสุจิตรา สุขภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุธิตรา สุนะรินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงสุภัสสร เผือกชัยภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา ปอมขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายธนพล เงินยวง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงปนัดดา มลิวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ จุกกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินตรา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงวรรณิษา อยู่เจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายวีรพล ศิริวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงศาริสา สวนขอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา จีพิมาย

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวิยะดา ทิพมนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายสนธยา ตรีศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงสุภาพร จีพิมาย

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๑

นายชาญณรงค์ เชิดสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๒

นายธีระชัย กันนิกากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๓

นางสาวพรทิพย์ ทิพมนต์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพัชรา เพชรสุก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๕

นายณธภัทร จันจันทึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๖

นายวุฒิพงษ์ พิขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๗

นางสาวฐิติมา แช่มสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวทัศนีย์ เชิดสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๔๙

นางสาวสุกัญญา เหล็กสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๐

นางสาวโชติกา กล้าพังเทียม
๑๘/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๑

นางสาวดวงฤทัย แก้วถาวร
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๒

นางสาวรชนีกร แปสันเทียะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๓

นางสาวสุกัญญา ยังสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๔

นางสาวนลินรัก ดวงแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๕

นายณัฐยศ จาบสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๖

นายธนวัฒน์ หวังทิวกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๗

นางสาวยุวดี ชอบสงวน
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๘

นางสาวสุภารัตน์ นามกิง
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๕๙

นายศรายุทธ ชนะภัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๐

นางสาวจันทร์ทิพย์ ชาญสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๑

นางสาววิรินทร์ โพนสีสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๒

นางสาวสุมิตา โฮ่ไพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๓

นายประวิทย์ รักชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๔

นายอนุรักษ์ อินทะโส
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๕

นายก้องไกล วงศ์กลม
๑๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๖

นางสาวสุมิตตา เสาร์สายออ
๑๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๗

นางสาวสุทธิดา มีเงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๘

นางสาวอัมรินทร์ นามกิง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๖๙

นางสาวกานดา ด้วงทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๐

นางสาวสุวิมล รูทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๑

นางสาวสาวิตรี ชัยบุรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๒

นายบุญญฤทธิ

์

หวังกลุ่มกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๓

นายนัทพงษ์ จงสุขกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๔

นายอภิชาติ สุขดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๕

นายรัชภาค กิงชัยภูมิ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๖

นางสาวพิมพ์ลภัส แหมสันเทียะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๗

นางสาวปภัสรา ยางสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๘

นางสาวยุวดี จันทโส
๒๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๗๙

นางสาวสุดาภรณ์ มุ่งทุ่งกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๐

นายนัฐิวุฒิ นันทะสาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๑

นางสาวประดิษฐ์ฐา ภาณุศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๒

นางสาวปาณิศา สุโข
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๓

นางสาวประทุมพร โพธิชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๔

นางสาวอรวี เชิดสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๕

นางสาวรัตติกานต์ บนสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๖

นางสาวสุษิตรา บุญบำเรอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๗

นายนำชัย ชาสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๘

นายสิทธิชัย งับสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๘๙

นายรุ่งทวี เทียงตรง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายอัสนี กู่สันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยบุรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายทัตพล เปลืองสันเทียะ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายธีรภัทร์ เพลงศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายนัฐพงษ์ ยุภาคณิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายเอกพล แหมสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายพงศธร โพธิขาว

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กรมแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงไขนภา คงแก้ว
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงณัฐิดา เอมอิม

่

๑๖/  /๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงทาริกา แสนโน

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงธันยาภรณ์ เกินกลาง ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงนราพร อิสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงนฤมล เถือนสันเทียะ

่

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงนันธิยา หวินสันเทียะ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงเนตรนภา พิมพา
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงปลายเดือน ทังสันเทียะ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงพิจิตรา ใจรักษา ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ฤทธิรงค์
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงภาวิดา ทองรังศรี
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงรัชนก นุชนงค์
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงศิญาพร อิทธิกรพงศ์สกุล ๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงสายธาร สรสิทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงสิริวิภา ชูชืน

่

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงอภัสรา เคียนสันเทียะ
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอริสา ขุนชาญโหมก
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กชายเกียรติการุณ พูนศิริ

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

ชำนาญกิจ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอพึงกลาง

่

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายธนพล กางสันเทียะ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายธนพล นาคมะณี
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายธนากร ศรีบุตร์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธราดล ปองพระราช
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายรุ่งไพศาล กอทอง
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายวราวุฒิ มวยดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายวัชรศักดิ

์

พอวังดอน
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายวีรภัทร โพธิหัก

์

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายสันติสุข ปนขุนทด
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายเอกลักษณ์ วังสันเทียะ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์ บมขุนทด
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงจิตราภรณ์ บงสันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงพรพิมล ทองขาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงวลัยพรรณ แจ้งสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ กลางจอหอ
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงวิยะดา ภูมีษา
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงจินนารี มีเงิน
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงณัฐชา ฉอสันเทียะ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงธิติกาญจน์ กริงสันเทียะ

่

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ เจ๊กพังเทียม
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๓๙
เด็กหญิงบุญญารักษ์ รายสันเทียะ

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงปฏิพร มีเงิน
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ หมืนรัตน์

่

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงวิชุดา ชัยมงคล
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงศิรินทรา ไร้สม
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงศิริพร พรมเสนา
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ อังกุสด
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปยารัตน์ รัศมีดาว
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายกฤษดา สวัสดิสิงห์

์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายกำพล ติสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เข็มกำเนิด
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงนรารัตน์ เทียงธนศักดิ

่ ์

๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายวรินทร์ อำปน
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงฉัตรวดี เปล่งวัน
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุชานรี ชัยอาสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงประภัสสร ดีหมืนไวย

่

๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงกวิสรา แคงสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายจักรภัทร รอดพังเทียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายณัฐพล เถือนพังเทียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงทิพากร ยีสันเทียะ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงรุ่งกาญจน์ ศิลปะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายศุภกิจ แกดสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายศุภรัตน์ หมันบรรจง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิมมะลีลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ อิสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงนริศรา สีม่วง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงมัสยา สร้อยสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ประวันนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

แบ่งสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายกรวีร์ จันทร์ประดับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายธรรมนูญ รุ่นมะลัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธีรวุฒิ มาสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายปรีชา วงกลม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เกยนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ เกษโส
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงวรรณิดา ทำกิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงวาสนา เทพังเทียม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

หวินกำปง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงอริสรา นามกิง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงฤดีพร ใจรักษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๐

นางสาวธัญชนก ชุมเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๑

นางสาวนรินทร มุ่งอ้อมกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๒

นางสาวนายิกา โรจน์นอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงนิภาธร ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๔

นางสาวพนารัตน์ เฉยเสลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงวรรณิดา หว่ากลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๖

นางสาววันทกานต์ เทียงสันเทียะ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายวิชชากร นากลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงศิริวรรณ เพียรปรุใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงสกุลทิพย์ โพธินอก

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๐

นางสาวสุดารัตน์ พาเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๑

นางสาวสุธิดา เฉือยกลาง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุพิชญา มุ่งเปลียนกลาง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๓

นางสาวสุมามาลย์ หวังห่วงกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๔

นายสุรชัย สรรเสริญพิมพ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๕

นางสาวอทิตยา คำกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายอนิรุทธิ

์

หวังชิดกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๗

นายอภินันท์ รัตนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๘

นายเจษฎา หวังปกกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๑๙๙๙

นางสาวคีตภัทร ทัพไชย
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๐
นายชินวุฒิ ซ้ายหนองขาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๑
นางสาวชุตินันท์ พุดขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๒
นายณรงค์เดช เสียมสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๓
นายณัฐพงษ์ รักด่านกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๔
นายณัฐวุฒิ กองเงินกลาง

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๕
นายดนุพล โถสันเทียะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๖
นางสาวทิพย์เกษร นนท์กลาง

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๗
นางสาวนริศรา ฉวีกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๘
นางสาวนันทิชา รักไร่

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๐๙
นางสาวนิภาสิริ บุญสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๐
นางสาวปวีณา หวังอ้อมกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๑

นายปองพล บ่อไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๒

นายพลวัต ปนจาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๓

นางสาวภาวินี หวังห้องกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๔

นางสาวศศิธร สุพรรณเภสัช
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๕

นางสาวสุกัญญา สาระกิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๖

นางสาวสุฑามาศ ชาญศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๗

นางสาวสโรชา สมบูรณ์นอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๘

นางสาวหทัยรัตน์ รอดแสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๑๙

นางสาวอนัตตา พงษ์ธิราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๐
นางสาวอังคณา เกิดกิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๑

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

แพรวกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๒

นางสาวจารุวรรณ ยิงจอหอ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๓

นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๔

นางสาวชญานิศ หวังภูกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๕

นายณัฐพงศ์ โชติจินดาสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๖

นายณัฐพงษ์ ประกอบผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๗

นายณัฐวุฒิ เกิดกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๘

นางสาวทัดดาว ประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๒๙

นายทัตตพันธุ์ หวังอ้อมกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๐
นายธนกฤต แสงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๑

นายธนพร หอดขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๒

นายธนวัฒน์ สมัยกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๓

นางสาวนภัสสร สามนคร
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๔

นายนิธิวัฒน์ อยู่ปานกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๕

นายประวิทย์ คงทน
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๖

นางสาวปรียาภรณ์ กำหัวเรือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๗

นางสาวภัทรวดี ฝายกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๘

นายภาณุวัฒน์ พิงบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๓๙

นางสาวยุวดี หวังห่วงกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๐
นายรัฐศาสตร์ มุ่งอิงกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๑

นายรัฐศาสตร์ สุระกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๒

นายวงศกร มุ่งเกียวกลาง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๓

นางสาววนิดา ศูนย์สันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๔

นายวราวุธ เพชรพนาวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๕

นายวิกรานต์ เนียมไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๖

นายวุฒิชัย ฝายกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๗

นายวุฒิพงษ์ สายสุด
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๘

นางสาวศิริลักษณ์ ใจอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๔๙

นายศิริวัฒน์ เลียบสันเทียะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๐
นายอัคร จันทะบาล

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๑

นายเกรียงศักดิ

์

กอบสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๒

นายเจนณรงค์ จีนสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๓ นางสาวเบญจมาภรณ์
หลอดสันเทียะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงขวัญตะวัน วงค์คง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โสที
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงทิพย์ลดา บาลรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงปภาวริน เผียนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ คงตางาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายพีรณัฐ มุ่งแฝงกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงรังศิมา กลำกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายวงศกร รุ่งสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงวิรวรรณ มุ่งซ่อนกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ มุ่งเกียวกลาง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายสันติสุข บำรุงนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงเบญญากร สมบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงกนกศรี มูลกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จงรักกลาง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงกฤติมา เรียบสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงกฤษณา กิงนอก

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงกัญจนาพร หงษ์สาวดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย แก้วตะพาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงกัลยกร หวังรวมกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงจุฑาภัท หวังอ้อมกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชฎาพร พูนกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงชานิดา ฝายกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมายซ่อนกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงฐิรญา หวังแลกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุวรรณกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงณัฐชา หวังหมู่กลาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงธิติมา หวังบ่อกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ พุทธดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงนภัสรา กรอกงูเหลือม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงนภาพร อนันตสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงนราวัลย์ ฉวีกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงนริศรา สอนกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงนฤมล ล้วนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ โพธินอก

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงนิตยา มุ่งแฝงกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงนิรชา ทองจุลกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายปฏิพล มุ่งแฝงกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงปณัฐถา หวังคำกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงปณิดา เจสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงปริตา มุ่งเขืองกลาง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงปญญาพร พรมสายออ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงปทมวรรณ เกล้ากลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงปนเพชร นิกา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายพงศกร แสนพะเนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หมายต่อกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงพวงพยอม มุ่งแฝงกลาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตากิมนอก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ มุ่งทุ่งกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายพัทธดนย์ จาบสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงพีรภัทร เครืองกลาง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงพุทธิดา หวังกกกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจเย็น
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงภาวิไล มณีกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายรพีพงศ์ วอกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงรัชดาพร ขอช่วยกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตตะวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงรุ่งกานต์ วาดโคกสูง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ปะวันโน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงลักษิกา ปรุโปร่ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวล้อมเดือน หวังฟงกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงวรรณธณา ลาสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ หวังเลียงกลาง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายศราวุธ ห้าวเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายศรเพชร นาคา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงสุปราณี วนสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงสุวนันท์ เทียงสันเทียะ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงสุวรรณี เฝาทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงอติกานต์ ปะเมโท
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงอรษา ภูเขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ เครือสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงอริศรา หวังอุ่นกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงอริสรา ฝายกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงอลิษา เลียบสันเทียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายอิทธิกร งามมะลัง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงเขมิสรา ดวงกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงเนตรนภา มุ่งช่วยกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงเปรมิกา ชินสงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงเพียงดาว หนีพาล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายกนกพล สังข์ด่านจาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงกนกลักษณ์ จงคอยกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดาวขุนทด
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงกฤติยา เม่ากรูด
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายกฤษกร หวังเฝากลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา เสิงกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงขวัญชนก ช่างเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงจิรวรรณ หวังเขตต์กลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายจิรายุทธ ราชการกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ผุยโพนทัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงทัศนีย์ มณีวิหก
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายธนนันท์ สุวรรณกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงธนัชชา สอนศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ รักกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายธาดาพงษ์ มูลนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนตรวิลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงธิติสุดา ขอพันธ์กลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ อัวกลาง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายนราวิชญ์ กลึงพุดซา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ โฉมสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงปภานัน พจนะประดิษฐ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงปรางวลัย แดงสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงปริมตะวัน แจ้งไพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงปญญาพร อาษานอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงพรรณปพร ทุมกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงพัชรวรินทร์ จินกลาง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปราบนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพธิขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงมัณฑนา เพนโคกสูง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงรุ้งนภา เดชมะเริง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวชิรพงศ์ สุระสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ชินศิรภาส
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายวิฑูรย์ ลุ่มรวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ หวังปรุงกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายวิวัฒน์ สันติพงษ์ไพบูลย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล บนใหม่
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จงเยือกกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พลโดด
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ เฉือยกลาง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายสิทธิพร ธรรมงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา ด่านสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุทธิชา เกล้ากลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา เสาเปรีย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงสุภัสสร จาบสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายอภิชาติ ถนอมพุดซา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ
ปรางค์โบราณนอก ๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดสะแกแสง  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายจิราวุฒิ มุ่งทุ่งกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายอมรเทพ โสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายอโนชา นิลสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงจุรีภร นาถา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายปรัชญา มุ่งผลกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายทิโมธี จงชิดกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จงปลูกกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๕๙/๒๑๘๙

นางสาวธิดารัตน์ สร้อยลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แตงยอนรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายจักรินทร์ ถำกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงจินดามณี สุดน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงฉวีวรรณ เฉือยกลาง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงณัฐธิตา ตรุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ มันตะเภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาสานะโม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายยอดรัก จันทะมัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายรัตติกร ผันกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายศิริวัช มุ่งหมาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงสุนิสา แก่นโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายเอกพล หยิบกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ สูญรอด
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังเศษกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงนัฎนรี วิธีกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงนิภาพร ศรีนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญวิจิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงรัติยา เอมโคกสูง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงลินดา โฉสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงวนิดา ปนสรณะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงวรกมล อุปลาบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายวุฒิชัย จิตรกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แคะนาค
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายสุทน เฉือยกลาง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุปราณี ถินวงษ์ม่อม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงสุวรรณเกสร เงางาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงอติมา ชัยจันลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงอรจิรา บำรุงกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงเปมิกา ฉิงสูงเนิน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเมทนี ผาดกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงกันลดา โสมนัสนานนท์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงจิราภา พงษ์ษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายชินวัตร แก่นพุทรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายมาร์ติน จงสุขกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงรจเรข รัตนาพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายรัฐวุฒิ วังกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงสุชาวดี พิมพ์ปรุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา เบียดกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุวรรณี ปนจาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๓

นายกิตติเดช มอสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๔

นายคมกฤษณ์ สมัยกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๕

นายจิรายุ สงนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๖

นายชิติพัทธ์ พิมพ์ปรุ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๗

นายธนบดี รอดกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๘

นายรชต จีระออน
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๓๙

นายศักดิดา

์

ห้วยหงษ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๐

นางสาวอารยา ชำนิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๑

นายเรวัฒน์ นิยมชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายณัฏฐากร โนนนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงพรรณิภา อิงชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงสโรชา ถำพุดซา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอนันตญา เพชรสุนทร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงกนกกร ใต้วารินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง

้

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงณัฐชา ปรางค์นอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธีรเดช วงค์วาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงพรวิภา รวบทองหลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงอรราวรรณ สุขบัวใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงใจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงชินาธิป นรารักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายธนัช เอียมจัด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายธิติวุฒิ ถัดจอหอ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายบรรพต เอียมจัด

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐพล สุขบัวใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายธีรภัทร เพียรปรุใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ริมวังกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงฟารุ่ง ฉิมพาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายสาโรช เบียกลาง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มุ่งร่มกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุนิตรา จำปา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายอาชา วิสาขะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายพรรธวัช จิตรหนองแวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรรณา อุ่นเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ สวยขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายอานนท์ หวังพังกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายกฤตพล รุ่งสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงตะวัน ราตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธนกร จีนสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ เอมโคกสูง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงปณิดา รุ่งสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงศศิประภา กันรัวกลาง

้ ้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายศิริชัย อินหอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายนิธิ แซ่ลี
๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๗

นายรัชตะ ประทีปทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๘

นายสิริยนต์ มาตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายกวิน แซ่เถา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายชัชวาลย์ สมุทรกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายชัยณรงค์ แยซอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร แซ่เล่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงบัญฑิตา ธารีศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิสาขะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายอุทิศ แซ่เถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนจุลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายคงฤทธิ

์

ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงปยธิดา
ปรางค์โบราณนอก ๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายรัชชานนท์ สุขสำราญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงวรรณระพา สีเสียง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ สิทธิพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายสรรชัย กลินกระโทก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุพรรณษา จำปกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายสุภัทร ชืนนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงรวีวรรณ มุ่งพันธ์กลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายสุรชัย แซ่ซ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๗

นายคณิน แซ่เท้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๘

นายจิระศักดิ

์

บุนนาค
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๒๙๙

นายชัยรัตน์ ไทยด้วง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงปาหนัน จังหวัดกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๑

นายพงษธร ขวัญใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๒

เด็กชายพิริยะ แซ่ม้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายอิทธิพล ถนนกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๔

นายกมลลักษณ์ แซ่ม้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๕

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๒๕

วัดกลางปกธงชัย กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงชลิดา หอมทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายธนภัทร ปรางค์ประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนาว์กระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายปภังกร วงษ์รัตนกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ธรรมนาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายวสันต์ จันทอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชมชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงสุนิสา ใสใหม่
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงอจิมา วิลัยวัณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงกนิษฐา แสนฉิมพลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงณัฏญดา เจตนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี พยอมใหม่
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐมน เสริฐเมืองปก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายธนภัทร ช่องจะโปะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธนาวุฒิ บุตรใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงนภาพิน กองโคกกรวด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนันธิดา แท่นประยุทธ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงนำฝน เลาสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี เอียดผักแว่น
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ คล่องสืบข่าว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงวาสนา เอียดผักแว่น
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ วัดจะโปะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทุมเมฆ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงสิริยากร พระเดชพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ทองพรมราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เนยกิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายเมธี พุ่มศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงโชติกา แย้มพินิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงกมลเนตร ชายตะคุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงกิตติยา มากบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายจักรพันธ์ ทันดอน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ห่อฉิมพลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงมาริษา สินตะคุ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงรัตติกาล รักษ์คิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายศิวกร ดำริห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำปอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ เฉียงจะโปะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายจรัลชัย พูนสำโรง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชลณิดา นุชฉิมพลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ภักเกษม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงนุชจรี ขันสำโรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายพงศธร ดีนาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงรุจินัทชา จันสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงวิภาดา มงคลสำโรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงสายฤทัย เชือเดิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา ยศเตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงเสาวรัตน์
ประเสริฐสระน้อย ๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายธนกร สินพรมราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ เน็ดพุดซา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา จอนเกษม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายไชยเชษฐ์ ฉายสำโรง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายนวมินทร์ เบ้าคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายบารมี นกหรีด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงพนิตนันท์ คำนก
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงพัชชาพลอย เปรมธาวินัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงอนัญญา ธรรมวิชยุตม์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายธรรมฤทธิ

์

จิตรเพียรค้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงประภัสสร คงเทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงปุญญิศา ศรีวิเศษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงยูถิกา
ไพโรจน์ถาวรวัฒนา ๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายศุภกร วงศ์วัฒนวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงณิชากานต์ มงคลนาวิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๖๙

นางสาวพรทิพย์ กิตติชนม์วรกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวีระพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๑

นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๒

นายพศวัต หงษ์ดำเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๓

นางสาวธรชญา เธียรสุชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาววัจนรัตน์ เอือมเก็บ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๕

นางสาวอักษิกา จงพาดกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๖
เด็กชายพงษ์ธนภัทร แสนใหม่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๗ เด็กชายภูมิพิทักษ์พงษ์
ลมสูงเนิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมตะขบ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เกตุสระน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงคฌาภรณ์ อุดแจ่ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงจันทร์เทศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เลิศสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายธงชัย ดวงตะคุ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธนวัตร ถ่องตะคุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธีระพงศ์ เลิศตะคุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายนพรัตน์ ทูลตะคุ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงปยมาภรณ์ ประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ ขอมเมืองปก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายมานพ บุญมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ คราดสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายรัฐพล สะเก็บมาวา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายวงศพัทธ์ บัวตะคุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ท่อจะโปะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงวิมลสิริ ชะละตะคุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงสาทร นาคดิลก
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายสีโพธิ

์

โสมสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงสุภาพร หมวดตะคุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายอดิเทพ กระเบืองกลาง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ หอนตะคุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงเกศวรินทร์ พงษ์เรือง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายเปรมชัย ย้อยตะคุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงกัลยาณี มุดกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายคทายุทธ์ หอนตะคุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงชนิดา หยดสูงเนิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงณัฎชยา เกลาเกลียง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงดวงพร มารมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายพงษ์เพชร เลิศอนันต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงพรรณธิตา กงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๐ เด็กหญิงพรรณประภา
นาพิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงพัชรี เคยตะคุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สุดไชยะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทองวิลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงมุทิตา รุ่งแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายราชานนท์ จิตรสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ประเสริฐสระน้อย ๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงาตะคุ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงเมศยา อุดมตะคุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๑๙

นายสุรทิน วงแสนสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๐

นางสาวอทิติยา นาพิณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๑

นายอัษฎาวุธ งามตะคุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๒

นางสาวอำไพรัตน์ งามตะคุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๓

นางสาวกฤษณา เนียมตะคุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๔

นางสาวชนิดา ขามจะโปะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๕

นางสาวพรนภา ตรีปก
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๖

นางสาวพรนิภา แพทย์สูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๗

นางสาวพัชรี ปดตะคุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๘

นายภูริทัต แผ่บุญมี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๒๙

นางสาวศศิวิมล ข้อสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๐

นางสาวอรอนงค์ หอมจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๑

นายเกียรติศักดิ

์

กรวยทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๒

นางสาวกนกวรรณ วิหกโหง
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๓

นางสาวกิงกาญจน์

่

แสนนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๔

นางสาวจิตรลดา ไผฉิมพลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๕

นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๖

นายธนายง เจริญตะคุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๗

นางสาวพรญาณี ตันสุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๘

นางสาวพรนภา ศรีชาคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๓๙

นางสาวมณิภา หริพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๐

นายมนตรี อินทร์ประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๑

นางสาวรัชนก สวรรค์พรมราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๒

นางสาววาสนา แก่นคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๓

นางสาววิไลพร ชาติจะโปะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๔

นายสุรเดช เกตุตะคุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๕

นางสาวเดือนนภา อู่สูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายทวีชัย ฉาบกิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายปยะนันต์ จันทกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายธนพล ธงกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงศิญากรณ์ เรือศรีจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงสุชาวลี เปรืองนา

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายจตุรพัฒน์ ฉาบกิง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มังกิง

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายอัครพล พลเดช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงพรรณิกา กลินกิง

่ ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงพัชริดา กุณรักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงวิมลสิริ แว่นแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุพพัตรา กลันกิง

่ ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ ใจเย็น
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชาย ด.ช.ธนพล วิเวกกิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กชาย ด.ช.อดิศร คำกิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๒
เด็กหญิง ด.ญ.ณัชพร ยุพากิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงนิภาพร ศีลกิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงวรรณษา ปมสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กหญิง ด.ญ.วราพร เคว้งกลาง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ พิลาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิง ด.ญ.อริสา อินทร์ทองใหม่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๘
เด็กชาย ด.ช.กฤษนะ นนกระโทก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชาย ด.ช.ชลนธี แจ้งศรีสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

แถบทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายอิทธิพล พันธ์เครือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงเกศินีย์ คีรีสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พยัคมะเริง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๔
เด็กหญิง ด.ญ.ชลิตา เกษะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงณัฐมล ชัยภูธร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงนันทนัช แว่นสำโรง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงศิริอร นิลโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงสรินธร การสมเพียร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมย์สำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงสุนัดดา พลฉิมพลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา คำเหลือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๒
เด็กหญิง ด.ญ.หัทยา ซองกิง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไวสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา โพธิศรี

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายก้องเกียรติ ภูมิกระจ่าย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงดรุณี ชืนเงิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงดวงกมล แว่นสำโรง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวิชญาดา นาคแสร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสิริกัญญา ฉำพรมราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงสุชาวดี ปานนี

้

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายอลงกรณ์ ยันสระน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทอนจังหรีด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายชนะศักดิ

์

โลมาแจ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายณัฐนนท์ แน่นพรมราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงดวงพร พึงดอน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา กอมกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายวงศกร ล้อมวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงศศิ เพิลกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงสโรชา จรโคกกรวด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอัมรินทร์ จึงพิชาญวณิชย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์สระน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายรังสรรค์ พึงดอน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายสมพงษ์ มาลัยยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายสุพจน์ เกรียรัมย์
๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงภาศินี ฉิพิมาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายธรรณธรณ์ แข็งขัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายภัทรพล ดีคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

เครือแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชืนฉิมพลี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงขวัญกมล แก้วดวงศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ยิมเจริญ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงนุศรา ทับสุขา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุวิมล เจริญดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงอโรชา พริงเพริด

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงอลิชา ชืนเกษม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายกัปตัน ละสระน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายธีรวุฒิ ชาลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายปฏิภาณ ฉัตรสระน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายพงศ์ศิริ พฤษราพรมราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายภัทรพงศ์ โกสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายรณกฤต เงินจังหรีด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงภาวินีย์ ภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงวันนิสา วิเศษโคกกรวด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงศรินทิพย์ วาทา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงศิริพร เกรินสระน้อย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงอรชา กายตะขบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงอาริสา บุผา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายเขตดนัย คำปลูก
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

กายตะขบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เตือนใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ปอนเกษม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายธันวา บดกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายธิเบธ จันทร์ดาหาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายลิขิต พิณพรมราช
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ทรายฉิมพลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงธัญพร จรโคกกรวด
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงพรศิริ กายตะขบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ กันศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี พลอยสระน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายเกียรติภัทร เทียงตรง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายจิรายุทธ กลำพรมราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายศุภชัย ระไหวพรมราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ค่ากระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงนิตยา จินดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสุภาพร ทองจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาญกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายกฤษณะ มอญกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายธีระพล พลตะขบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๔๙

นางสาวกิตติยา เกรินสระน้อย

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงเกศกนก เลนตะขบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตาระเต็ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุราแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงตติยาภรณ์ ไกรราชฉิมพลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงทิชาภรณ์ ฝุนตะคุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงนริศรา สมัญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงเปรมยุดา จงเทพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ลีตะคุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ ใจภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงวรรณิษา ชาลำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงอรวี แกะตะขบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายเอกพจน์ สุขวิเศษ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายกันต์ วิจิตรพันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม กลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายนราวิชย์ นรินทร์นอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ควบพิมาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร พจน์ฉิมพลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงพิยดา จุติตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จุลจังหรีด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงศุภกานต์ จาบตะขบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงสุธิตา มิตรตะขบ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา ราชอุบล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงสุรชา กิงสระน้อย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายธนากร วงษ์จักษุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายนฤนาท กำพรมราช
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายวีรภัทร พรมมณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงสิริวิมล ไปล่มะเริง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ กรองพรมราช
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงดนิสา ระวังจังหรีด
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงปยะมาศ สารสำคัญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงศศินา พอกพูน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ชรพรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กรินสูงเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ฉำพรมราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ กลันจะโปะ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงภูศิณี พะวันพรมราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงธิติมา ใกลพรมราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายวนิรุต ชดพรมราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายอนุชิต หัสตะคุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วโนนตุ่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงธีราภรณ์ ผึงตะขบ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย กองจะโปะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงอาลิษา อรชุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญโต
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายเมธี รักตะขบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายเวชพิสิฐ รมยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายประกาศิต หมืนศรีพรม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงจิดาภา เฉิดไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แดงตะขบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงปนมณี นิลดีสระน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงแพรวา สวัสดีลัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายสมชาย ชินตะขบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงณัฐพร ชาติจันทึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงปนัดดา เพชรพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงประภาศิริ พิมโช
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๕ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
ผันจะโปะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงรำพึง ศิรินัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงวัชรี ปวนครบุรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงชุติมา ไชโพถิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงไพรินทร์ แฟบกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายนิติภูมิ ภักเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายวทัญู สำราญกาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงศิราณี ผิวอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงอารียา จำปา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงณัฐกาญจ์ ผลฉิมพลี ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงชลิตา จวนกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงอนงค์ พิกุลทิพย์ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๗

แม่ชีอังไน้

้

พอกพูน ๕/๒/๒๔๙๘ วัดไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงศิริวิมล จงกลาง ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายภาณุเดช พ้องงูเหลือม
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงชนิตา เจตนาดี
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายปติภัทร รักษาศรี ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายทัศวรรษ นิมวดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงพิยดา พันธสิงห์ ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถมเมืองปก
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอานิตยา ขันเกาะ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ยอดจังหรีด
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงพรชิตา ฉำกิง

่

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ มงกุฏสระน้อย
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงอังศุมาลิน ขุนทอง
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ มงกุฏสระน้อย ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๑

นางรัชณีย์ เพ็งวงษ์
๑๐/๑/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๒

นางสรัลรัตน์ ชาญปรีชารัตน์ ๓/๗/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๓

นางอภัสนันท์ ศรีพลลากิตติกูล ๗/๗/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๔
นายดาบตำรวจศรชัย หวานสันเทียะ ๙/๙/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๕

นายศุภฤกษ์ ผาจันทร์สิงห์ ๙/๘/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๖

นายโกมล สืบจะบก ๓/๗/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๗

นางเพ็ญลดา ใขปง
๑๓/๓/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๘

นางสาวชนาภา จุติตรี
๑๔/๔/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๓๙

นางสาววรรณภา มโนรส ๕/๕/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๐

นายปรีชา เหินสันเทียะ ๒/๒/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๑

นางสาวเต็มวรรณ พินิจ ๒/๒/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๒

นางสาวจีรภา ไมสันเทียะ ๓/๔/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๓

นางสาวสุกัญญา แจ่มจำรัส ๖/๗/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๔

นางสาวทิพย์สุดา เตียประสงค์ ๑/๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๕

นายพิทยาธร เตียประสงค์
๙/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๖

นางสาวดวงนภา ทรวงโพธิ

์

๕/๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๗

นายสุทธิสิทธิ

์

จันทอง ๕/๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๘

นางสาวนุจรี เนิกกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๔๙

นางสาวณิชารีย์ นาคเม้า
๒๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๐

นางสาวชุติมา คงคา ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๑

นายสัมฤทธิ

์

บรรทัพ
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๒

นายธนดล บุญญฐี ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๓

นายกฤษณะ แช่มครบุรี
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๔

นายธนพล โลหะสาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๕

นายพงศ์ศิริ ปนทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงนภัสสร ใจไธสง ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ใจดี ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๘
เด็กหญิงประกายดาว กรัดกราย ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงอวิชา สุวรรณรือง
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงศรญา แก้วกัญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี ชัชวาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงแพนภา มาโนชน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๓

นางสาวนิตติญา วาจาจิตร
๑๗/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๔

นางสาวเยาวดี สีหะวงษ์
๑๒/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๕

นายชัชชน ดีตะขบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๖

นายปอรมัท งามสง่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๗

นางสาวสุนิสา ตรุษพิมาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๘

นางสาวอารีรัตน์ ช่างประดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๖๙

นางสาวมณีกาญจน์ ดวงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายอิทธิพล แผนพิมาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงปนัดดา ลมงาม ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๒
เด็กหญิงประกายฟา คณะนา ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๓

นายนิวัฒน์ สมการ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๔

นายปรมินทร์ บุญยิง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ฉัตรดอน ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงศิริพร แก้วระวัง ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงจินดา กล้าหาญ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ศิริรวง ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา แสงสว่าง ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงเรณุกา ทองละมุล
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไพร่เวหา ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายคชาภรณ์ สารบุญ
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายปรัตถกร พิลาแสน
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงธัญรดา ธาทุม
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงเยาวพา คำภิราช
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฤกษ์กลาง
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

แสนบัว
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงศรัญญา สอนลาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุพิชชา สาหร่ายสำโรง ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายจักกฤษ มุ่งใก้ลกลาง ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงรัตติยา พรหมมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงวิจิราภรณ์ มณีอินทร์ ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุธารี คงเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงประภัสสร ยังกลาง

่

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงภูวรินทร์ ยัดสูงเนิน
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงศันศนีย์ อินค่าย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๗

นางสาวฑิฆัมพร สมนึก

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ คำอาจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายวัชระ มากด่านกลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ด้วงเงิน
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายปวริศร ธนะจินดาวงษ์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายชรินรัตน์ แก่นจันทร์ ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายชยพัทธิ

์

คำดี ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงกชกร สนใหม่
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงขวัญชนก เพ็ญจันทึก
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายวัชระพล พูนเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายธนภรณ์ กลางเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ใจดี ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงศศิประภา ชอบตะขบ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงปนไพร มาลา
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีลานันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงพิชชาพร ถมพลกรัง
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายวัชระ ด้วงเงิน ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงสุกษมา ทรัพย์กลาง
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงอันธิกา คำจันทึก
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายวีรวุฒิ บุตรดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชงกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายธุวานนท์ เพ็งชะตา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายฤกษ์ชัย พุธสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสิทธิชัย เกตุคำขาว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงกนกอร พุ่มสน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพรพิมล แอบบัว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวิภาดา บุญธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายไกรวุฒิ ศรีลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มีศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายอภินันท์ กระออมกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายนันทกร เลียงจอหอ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายวิรุฬห์ โยสะมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายพันธวัช ชำนาญรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขำรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ งิมขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงสิรดา อุ่นจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายณัฐพล พัสกา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายนันทพงศ์ ผูกเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ชะตารัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๗

นางสาวกนกวรรณ แก้วกำแพง
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๘

นางสาวนิตญา ฤทธิคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๓๙

นางสาวสุจิตรา ทามาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทะโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายวัศพล ศักดิสมวาส

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายท๊อป บุตรมาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายศราวุฒิ สมรูป
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงกิตติญา เสนจันทร์ฒิโชย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายภานรินทร์ แพงขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายตะวัน อุไร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพงศ์ไพบูลย์ ศรีสุภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายธนากร ไกล้กลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายกฤตภาส สำแดงฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงวิลัยพร โภชน์พรมราช
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ทามาศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายพรพจน์ ภูมิดาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายอมรพันธ์ ภูมิดาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สังขจันทรานนท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพรนรินทร์ ชุมเมฆ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายชินพัฒน์ แก้วเซ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายสันต์หทัย ประทำโย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพัชราภา มิตรสำโรง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๕๙/๒๗๕๙

นายมงคล ห้อยพรมราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายพงศกร เกาะจังหรีด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

โนนผักแว่น

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ พละวัฒ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงกฐิน
ปญญาพูนตระกูล ๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงฐิติภัตร ห่อยผักแว่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงธารารัตน์ กรุยกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา อาลัยดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว  

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายสรยุทธ พงษ์ษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ ผันสำโรง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายไวยวุฒิ คชช้าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงรุ้งทอง กองกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงชญาทิพย์ พลอยครรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงตันหยง งานเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงวิชชุดา พรมนิกร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงวันดี ม่วงกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงกนกพร ฉิงสระน้อย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง หนองโพธิ

์

 

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนัทธมน เปรียมกระโทก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๗
เด็กหญิงประภาภัทร ไหมตอมพะเนาว์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิทอง

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายธนชัย ฝายกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เปลืองกระโทก

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายเมธาวุฒิ แบขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงสลิษา นาครัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงจามจุรีย์ ม่วงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๔
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เปล่งกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี มาตวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงวรัญชลี รอดเกิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงสุธิดา เปลืองกระโทก

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงเกศราพร ปลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงปริศนา เทียงกระโทก

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปลำกระโทก

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงพรรษมน ปๅกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอรุณรัตน์ แปกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงอัญชนา ไชยแสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงมุนิล เปลียนกระโทก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายศิรวิทย์ ชินงูเหลือม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายศุภกิตต์ อินเทียง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายราม ด่านกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายอนิรุตธิ

์

ถอยกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา บรรดิษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา เนืองกระโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงนฤมล ดอกกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงบุษรา นิดกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์วิวัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงวรรณภา ปนกระโทก ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงสุดา กมลกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงอธิติญา นาราษฎร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายอนุชา แสนเมืองชิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายเรวัต อุบลบาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายณัฐนนท์ บดกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงศรารัษญา เปงกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายไชยวัฒน์ กราวกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายหัสดี เบียกระโทก

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายหัศฎายุทธ ขามกิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ หน่อยกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายจิรกิตต์ กวนซัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ปร๋อกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายธิติพัทธ์ แทนรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายธีระเดช หนอกกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายธีระวัฒ หาดทะเล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายประเสริฐ เพ็งการ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สิงห์ทะเล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายศักยภาพ ฝายกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายอธิวัฒน์ ปลอดกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงกาญจนา เนืองกระโทก

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปลอบเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา คะพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอารียา ศิริรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายครรชิตพงษ์ ตะวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงจิราวัลย์ ศรียงพะเนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงชนาภรณ์ ไปล่กระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงทิพย์ภาพร ถอยกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงวรัญญา วิริยมานะธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายครรชิต ปลอบเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายครรชิต ตะวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายมินธดา วรรคดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายวัชรพันธ์ แก้ววิลัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายศิราวุฒิ แอบผักแว่น
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายสันติภาพ บวชกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ปวนกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เลากลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายอมรเทพ แจ่มวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายอาคม แวงวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงโชติมณี แสงศรีเพ็ญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงพุทธรักษา สิงห์จาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ลึผาดำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุธิดา บัวเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ปรอยกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงวรรณา หมันกระโทก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงสิริพร จันทร์สูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๒

นายศิริโชค แผนพิมาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๓

นายอนุวัฒน์ ปอกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๔

นายอรรถพล ปายกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๕

นายธนาวุฒิ ด่านกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๖

นางสาวปทมาภรณ์ ปล่องกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๗

นางสาววันเพ็ญ นอใหม่
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๘

นางสาววิภาพร เกิดทะเล
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๕๙

นายสินมนัส สุดเสียงแจ้ว
๑๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๐

นายธนาธรณ์ สิงห์ทะเล
๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๑

นายภานุพงศ์ กลอนกระโทก
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๒

นายณัฐดนัย บวชกระโทก
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๓

นายนรากร บาดกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๔

นายภานุโชค โตกระโทก ๕/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๕

นางสาวคชามาส จาริสุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๖

นายพงษ์เลิศ สุวรรณรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๗

นายฤทธิชัย นุชกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๘

นายโยธาวุธ ปงกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๖๙

นางอำนวย ฤทธิญาณ

์

๓๑/๑/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๐

นางสาวบุษรารัตน์ ธรรมมา
๑๓/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงอริสา นามวงศ์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงญาณิศา ดงกระโทก
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ปบกระโทก ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายกฤษดา ปูสุข
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงสิริพร จากเกาะ
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายเสถียร บุญกระโทก ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงวินีย์พร ภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

รักทะเล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หามทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงดวงดาว โตกระโทก
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงอำภา พูกระโทก
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงวันวิสา ชัยศรี
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนิติยา ผัดกระโทก
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงพร ชวด
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ นามกระโทก
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงปาริชาติ แบนกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงวนิดา เบียกระโทก

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายวัชรินทร์ นับกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสาวิตรี ภู่วิจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงอัญชิสา นามกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงขวัญกมล บางแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงพัชรินพร ลับดีพะเนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ หนึงกระโทก

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงเกวลิน บุ้งกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงอารีญา วายุภักต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายสุรชัย นากระโทก
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายธันวาวรรษ เตยกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงณิยวรรณ ปายกระโทก
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงจิณณพัต ปลิงกระโทก ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงหยาดนภา ศิริปุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงวารุณี ปกกระโทก
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงอภิญญา เทียงกระโทก

่

๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงเบญจมาศ บ่อยกระโทก ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงณัฐชา นามจันทึก ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ดงกระโทก
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงวิภาวดี ชัยสา
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม วัดละลม  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๗

นางสาวสายไหม ปูสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๘

นางสาวดุจดาว สดกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๐๙

นางสาวศิรินภา สุขศรีพะเนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๐

นางสาวชฎารัตน์ นาคมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๑

นางสาวดุจเดือน โพยนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๒

นางสาวทิพย์ธิดา อินทร์วงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๓

นางสาวสุชาดา แสงจะบก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๔

นางสาวสัณห์ฉวี ดอนผักแว่น
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา เปลกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงณัฏฐิมา ชะวาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงนันทนา ชายสะแกราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงสุมิตรา เนืองกระโทก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ดงกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ เทศทฤธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๑

นายพงศธร การบรรจง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๒

นางสาวรัตติกาล กุยราพะเนาว์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๓

นางสาวฟาใส คงทัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายครรชิตพล ลำขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายชลิต แถวกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายชินวัตร โพธินอก

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายชิษณุชา อุกา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิกระโทก

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงดาราวลี ค้ากระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงทมานุช เมพิมาย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงทัศนีย์ ดอดกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ แก้วพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทุ่งกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายยุทธนา มุ่งผลกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายศักดิดา

์

คลองผักแว่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทุ่งกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายอาทิตย์ ทุ่งกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายปริญญา งอนกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายปยวัฒน์ บุญหรรษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายภัทรพล มุขกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายศิวกร สรสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงสุวรรณา เดียนกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงอิศริยา วัชพืช
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธราดล แบนอภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ไทยสำโรง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำชนะชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงฉัตรธิยา ศิริปรุ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงสุภาพัฒน์ ดีนารัมย์
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงกาญจนา เพียรผักแว่น
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายศราวุฒิ ลุนศักดิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พินิรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงญาณิศา โอดจังหรีด
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงชิษณุชา ชุ่มกระโทก
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระโทก วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ราดกระโทก
๑๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา ตากกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงอนัญพร ช่วยปานพะเนา
๑๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ดงกระโทก
๑๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายธีรศิลป สุวรรณราช
๑๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หมอเฒ่า
๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงอนัญพร เผ็ดกระโทก
๒๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณัฏฐธิดา น้อมเกลียง

้

๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงศุภดา ดวดกระโทก
๒๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายสวพล การณรงค์
๒๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงวิไลยวรรณ ชิณพันธ์
๒๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ วรสาร
๒๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงเพชรดา เจ็กมะดัน
๒๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายสุธี อินสมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงนันทิยา แสงคำ
๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายธีรพล คิดการ
๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงฐนิดา สันประเทียบ ๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงอรปรียา โพยนอก ๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายชูศักดิ

์

จิตรคนึง
๑๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เกตุศรี
๑๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายสหรัฐ กองกุล
๒๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายไพชยนต์ ไม้จันทร์ดี
๒๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายถนัดชัย เทียมกระโทก ๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายนณศ์ธวัช คล่องดี ๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๘

นางสาวทิพย์มณี ถือสัตย์
๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๗๙

นางสาวดมิสา ดินกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๐

นายทินกร ด่านกระโทก
๑๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๑

นายจักรกฤษ นากกระโทก
๑๓/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๒

นายธีรพัฒน์ คำผักแว่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๓

นางสาวกานติมา ตันฮง

้

๓๐/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๔

นางสาวกัญทรัตน์ สีแสนห้าว ๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๕

นางสาวณัฐพร เลิศวิวัฒน์
๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๖

นางสาวเบญจมาศ ด่านกระโทก
๑๓/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๗

นายศตวรรษ อินหมืนไวย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๘

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีนาคา
๒๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๘๙

นางสาวชลลดา จันทะพัน
๒๘/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๐

นางสาวพิมประภา เดชกระโทก ๕/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๑

นางสาววิดา วิไธสง ๖/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๒

นางสาวรุจิรา ฟุงพิมาย
๗/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๓

นางสาวณิชชาภัทร เหมือยไธสง
๓๐/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา พาณิชสรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงอังคนางค์ แฟสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา เหล็กพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๗

นางสาวสุนิสา เทียนไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายวราวุธ บุญประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงชลธิชา วุฒิยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สันทาลุนัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงทิวาภรณ์ ส่วนลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงรสรินทร์ มนัสศิลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยโย

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายจิรายุทธ ดารุณรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๕ เด็กหญิงพิมพิไลลาวรรณ

เรืองประโดก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงศิราณี วรรณโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๗
นายธนวัฒน์ ลำไธสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๘
นายเอกชัย นิรอรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๐๙
นางสาววณิชา อุเทนสด

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๐
นางสาวสมหญิง เหมือนนิยม

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๑

นางสาวมัทธนา เพียรไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๒

นางสาวบุลิน บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๓

นางสาวสุธารัตน์ ดีมีชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๔

นางสาวธัญสินี แก้กลางดอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๕

นางสาวสุพิตา โกธแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๖

นายณัฐพล ทาจะปุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๗

นายปญญา โกรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๘

นายสุรสิทธิ

์

สมบัติหลาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๑๙

นายปรีชา สุทธิชาติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๐
นางสาวกานต์รวี

เกลือนกลางดอน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๑

นายสุพันศักดิ

์

สียางนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๒

นางสาวสายฝน แสงเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๓

นางสาวสุพรรษา พุ่มทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายพีรพล วงธัญญากรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ทุมนอก
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงยุภาภรณ์ ปดถาพิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงภาวิณี กุดนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เดิมไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงวิภาวี แน่นพิมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงศิรินภา บุญเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงอรนุช สาลีพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ขยันงาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงกรรณิกา สุขคุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงสิริรักษ์ แสนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงพัชชา มีทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงยลรดี เงียบกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงนประภา คาถาพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ หมืนฤทธิ

่ ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงวิภาดา เข็มทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงดอกอ้อ แก่นลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายพรเทพ คูณกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงพรสุดา พันธมาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงจรรยา แก้วรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายคฑาวุธ ทองมาตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วพะกา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายทรงพล นะวะนิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายธวัชชัย แว่นรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ พรมภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายพัชระ ปะกัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

จอมคำสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายโยธิน ขอหมันกลาง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายเอกชัย พรมมะลิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายอนพัทย์ คำลือชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงจันทิมา วันดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงชนิตา รอดนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา เดชบุรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงฐิติยา เรือนเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงปทมพร มุ่งพูนกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มิถุนาวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงนุชรา บุญพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงพรรณนิษา ศรีทับทิม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงศิริภา ถมกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์กลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายธนโชค ผ่องใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายฤทธิชัย

์

สลับแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายอานนท์ บุ่งไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา สมภาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา แก้วนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงจุฑาวรรณ เลไธสง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงชลธิชา โนดไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงชัญญาวีร์ โชติธนภูดินันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงธันยรินทร์ เทพวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงพิมรพัทธ์ สมนาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงณัฐยา มอไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ บรรเทิงใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เสนาะกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายกฤษณะ แสงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายชนะเทพ ดาษไธสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายธรรมนูญ ลิมคำดวง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายนัฐพล ตาติจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โหนกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายพัชรพล ตีบกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายวาริช ภูวิชญานุวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

โยงกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายจิตรภณ ปจมิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงวันวิสา ดีรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา จินาเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ทรงเนียมศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายศิขรินทร์ เสวกานันท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายอมรเทพ สายชนะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายสรวิชญ เมินกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายธีรวุฒิ สนสุผล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายบารมี อ่อนวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายปภาวิน มหาบารมีสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายภูวดล ดอนกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ เรือนเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงมณฑิชา พิกุลศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ ล่ามกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรินดา ราชจินดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงศรุชา ศุภกรดำรงชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงศศิประภา พลทำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

เวชยันต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายธีธัช พายไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายปฏิภาณ ชิดจังหรีด
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงทิพวรรณ สุทธิสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายจุลพงษ์ ปตตะระโค
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงชลธิชา เชือมกลาง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงมณฑิรา อุ่นเหมือน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงรัชนก โลกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงวิรดา ทองบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงวิลัยพร บุญทูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ตุ้มแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี ช่อทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองหนีชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุริวรรณ วิริยะกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงอารียา ไชโย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายปริญญา ปตตังละพา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายรัฐพล จินารักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายกฤษณะพล ทวีพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายนพรัตน์ สงครามศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงคีตภัทร แสงสุขสว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงปภัสรา ไชยรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงค์ษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงรมิตา สินจังหรีด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวรนุช แก้วถม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงศศิธร แตงกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล เจียมจันทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงอรทัย ใยกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายกิจติพงษ์ แหวกแสวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายวัชรพงษ์ ฤทธิเดช

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ม่านโคกสูง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๓
เด็กชายบุญประทาน พันกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงเกษรินทร์ จันทร์พันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ลองกระโทก
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงทิพามณี นิพวงลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงวันวิสา ตีบน้อยดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงศศิธร ธรรมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงเมษญา ปสสาโก
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงสุวนันท์ นามโคตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รุ่งเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายพฤฒาวุฒิ แน่นชารี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายวัฒนา ปดอินทรีย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา วีปะสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายคมพิทักษ์ นามวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญปญญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทวีพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายธนพล กระสัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายพันธกานต์ พิกุลศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฝายคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงทัศนีย์ ไลกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงภัทราวดี ผินนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงระวีวรรณ มหาเวช
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงวรรณวิษา ยวงกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงศรัณยา แยกกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงสุภาพร จามสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงอารียา ฤทธิไธสง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายภูดิท วรรณปะโค
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงธัชหทัย บอกขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ไชยศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายภูษิต องค์การ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ขัวกลาง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายสุริยา สุริพล
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงณัฐสุดา สีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงสายชล พนอมศาสตร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงไอรินทร์ พงษ์กลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายเอนกพงศ์ จรุงรัตนมณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงธิดาภรณ์ พุ่มจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กะชงรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายจิรพรรดิ

์

คำดำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ รุ่งรังษี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สารภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายพีระพล นวลพา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงปทมวรรณ เสภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายฐานพัฒน์ คำภูมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

โจมพรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงพรนภา สารบรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายปญญา สีสันต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงพรนิภา อาษามนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงพรรณิดา อาษามนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงธิดาพร พลหาญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายจารุศร ภาบุญศรี
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๔

นายศุภชัย พิพิธกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายเมธัส เกตุศรีบุรินท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๖ นางสาวอภิณฬาวรรณ
คิดเห็น

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๗

นางสาวพรชิตา เมินกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงวรมน พลเสนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงแพรวิไล สีคลัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายอนุรักษ์ สันทัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายภานุกร หงษ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายชิตพล เศรษฐกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายพิชิตชัย หอดอนพอ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายธีรภัทร ช่วยพรมราช
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงนิรมล โอกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงทรรศนีย์ ภักดิกระโทก

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงดาริกา แอบกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เศรษฐกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เชียรกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงศุภิสรา คลีสุข

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ อมกระโทก

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงนันทิพร สำกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงนพวรรณ ลาดกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายพงศกร สีดาหาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายอนนท์ จันทร์ปญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายธีรภัทร ทับทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายศรรักษ์ ชัยมีแรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายสรวิทย์ ประยุงคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายอภิชัย แก้วม่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธนาณัติ เสาศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายทินกร ตงสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๓

นางสาวบุษยา โคตรบรรเทา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงศิรินภา ฉาบสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทันโคกกรวด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ใสรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงเกวรี วงค์สมุทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุปรียา สง่างาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงณัฐฐา แสงสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คนชาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงสุริวิภา เสือสารัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงอนุธิดา อามาตมนตรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงกิตติมา จิติสกล
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ประเสริฐสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๕

นายเริงฤทธิ

์

พูลทองหลาง
๐๙/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๖

นายวันเฉลิม สันทาสุนัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๗

นายฉันทมงคล ลาภกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๘

นายสุรชัย ช่างทองมะดัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๒๙

นายณภา คู่กระโทก
๑๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๐

นายวายุ สายกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๑

นายพยุหพล วาระนุช
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๒

นายภานุวัฒน์ ตามครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๓

นายหัสสะชัย หัสสะครบุรี
๕๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๔

นายสิทธิชัย พิมพิกระโทก

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๕

นายศิรากร ซึมกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๖

นายภูชิต ปรึมกระโทก

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๗

นายพีรพัฒน์ ลดกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๘

นางสาวดวงลดา วากระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๓๙

นางสาวชาลิตา เชือมวิทย์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๐

นางสาวสมฤทัย เปลีองกระโทก

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๑

นางสาววิสุดา แย้มกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๒

นางสาววนิดา มาเสือบอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๓

นางสาวกนกพร บุญครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๔

นางสาวกัญญาณี จันสกุลณา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๕

นางสาวมะลิวัลย์ อักษรครบุรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๖

นางสาวกรชนก สูงกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๗

นางสาวกันทิมาพร ศิริเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๘

นางสาวสุภารัตน์ หมันกิจ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๔๙

นางสาวปนัดดา ทองครบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๐

นางสาววารินทร์ ช้อยสำโรง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๑

นางสาวอรปรียา สีขาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๒

นางสาวปณาลี ชันสำโรง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๓

นางสาวณัฐธิดา พัลวัล
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๔

นางสาวอัยลดา แย้มกระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๕

นางสาวสายพิณ ทองเกษม
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สมุทรการ  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายนฤพนธิ

์

ลอยกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายภูริภัทร จ่อยกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายสรวิศ รอกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หัดกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กิตติวราเวช
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงกุลนิดา หาดกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ดีครบุรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงธัญณัฏฐ์ นิราชสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงธัญชนิต มุ่งดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงธันย์ชนก กิลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงนริศรา กมลปรีดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงสุจิรา โสภาวรารัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายยสินทร นงค์พรหมมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๖๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พันธุ์สำโรง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงกฤษณา ย่อมกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงดาราวัลย์ รอกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เชืออินทร์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา พนารี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๔
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เปากระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฆ้องดอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงศศิประภา เหลืองกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงสุพาพร ยันจัตุรัส
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงอรอุมา มารบุรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายบุญถึง อิมกระโทก

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายกิจตะวัน เทพนรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๑

นายจิรัฐติกาล ฉูดกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายชาญณรงค์ โกสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายณภัทร เล็กกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายธนรัฐ รอกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ จรกิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียมโคกกรวด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายพรรษกร ฉัตรสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายวัชรพล ตรึกตราครบุรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายวิษณุ ทุมฉิมพาลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายอัครพล จัดกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำสูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงกุลยนัฐ ปดครบุรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เนือนา

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงณัฐวรา รัตนสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ สนธิโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา รุนกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงมัณฑนา เสมอดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงศิรินภา จิตตรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงสัณห์สินี สร้อยกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงสุเมธี แซ่ตัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วประเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงหัทยา ใจดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงอรทัย พิมการ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ย่อมกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายชลชาติ อุ่นกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายญาณวุธ ยวงกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ซึมครบุรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายธรรศดนย์ เมฆจะบก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายนคร กมลพลาธิป
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายปราการ เหล่าหวายนอก-
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายศุภกร จันทร์กลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายศุภชัย พันตะคุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายอนุพงษ์ สมจินดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ คำเหลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เกิดเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงกัลยาณี เล็กกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉูดกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ฉูดกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงตริตาภรณ์ พิมพ์พงษ์พัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงนิลาวรรณ ยศสูงเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงเนตรนภา ล้อมสระน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงปาณิสรา รุนกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงอติกานต์ บุบผา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอรวรรณ เพชรเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เลียมกระโทก

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายคมสัน หอกระโทก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รอกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายธวัชชัย วงค์ยะมะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๒๙

นายศตวรรษ โชติกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ พักพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงกรชนก ซางกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงฐิติยา พูลสระคู

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงปนัดดา จปนครบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงพนิตพิชา เทพสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงพรพิมล วันกิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ ลาส
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงวิไลพร สิงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุริโย อิมหมืนไวย

่ ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงอรณี จุกกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โชติธรรมวาทิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงพรรณปพร พอกกา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายกฤษฎา เหกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายธรรมรัตน์ แหยมกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายวาทิต แหยมกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายสรรชุดา สร้อยกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงปยะวดี รู้ประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๗

นายสุรศักดิ

์

กันหฤกษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เพิมพูน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๔๙

นางสาววรรณนิสา งวงกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๐

นางสาววิมล กวีเมฆ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๑

นางสาวอสุมา เฉิบครบุรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๒

นางสาวอารยา ธรรมลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๓

นายสุเมธี นิจเมืองปก

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๔

นางสาวปฏิมากร ปนสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๕

นางสาวมานิกา บัวกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๖

นางสาวรัตมณี พิมพ์สมาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๗

นางสาววรนุช ยุนกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๘

นายกิตติธัช สะพานทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๕๙

นายธวัชชัย เลิศกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๐

นายนันทพัทธ์ ทองนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๑

นางสาวฐิติพร ค้อมกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๒

นางสาวภัทริน กรึมกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๓

นางสาวสกาวเดือน เหลืองกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงกมลพรรณ บุญล้อม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายจักรตราวุธ หอมเนียม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายณฐกร บุบผาทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงณัชชา เขียนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงธันยพร ฟองใสย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงปรียานุช ชินรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงปวีณา ด้วงสีดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงภาวิดา อุทกัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายยุทธพิชัย หนูราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายรังสรรค์ อุดมศิลป
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงลักษณา คลองงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ คำบุญศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงวารินทร์ สุทินรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายศุภกิต โพธิขาว

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายสมาน สร้อยผาบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายอำนวย ทองดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงกนกอร เริงพจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงชญาดา พุ่มพนม
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์สุนทร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อำมินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงดวงฤดี ชัยหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายนิรุธ ทองจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายประกฤษฏิ

์

พิลาหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงพนิดา จันทร์เสน่ห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถวิลนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงภาธิตา สุนทรนันท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายศรเทพ คงเวียงราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายสดายุ เชืองสุวรรณ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงสิริยุพา ธนะศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสุทัศน์ บุญศรีประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงสโรชา ศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงอุปพร สุพรรณนอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนพระ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายเทียนชัย ศรีลาพัฒน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ทองจินดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายจักรพันธ์ เล่งสูงเนิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายทักษิณ นาคินชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายธนพงษ์ รักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ รักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงปรารถนา ทองจันทึก
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงปรารถนา หาญใจดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายปารเมศ ฟกเทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงพรชิตา เกตุฐิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายพิรุฬห์กิจ ประเจียด
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แรมกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงลลิตา ใจกล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๑

นายศราวุธ ศรีสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงศศิภรณ์ อ่อนน่วม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แผลงสะกา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรศรีภูมิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงสุมิตรา ถนอมศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงเสาวภา ชัยหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สำราญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายก้องเกียรติ สะนิโส
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สาสนกุลวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงชลลดา นามเสาร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายต้น เพ็ชรบรรพต
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายทรัพย์ศิลา ธรรมชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายทรัพย์สิน ธรรมชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงปย์รดา หนึงกระโทก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงสิริญาดา ผลโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี อรัญพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ แดงสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงกัญญาณี คล้ายแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิมอนงค์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงชนิดา ลาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายธนบัตร ชินศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

สังข์แก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงพรรณษา ศิริกระจาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หินโคกสูง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงภานุมาศ เกษนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงอุมาวดี ภูมิประเทศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายแสงกานต์ พุทธรักษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ พานเงิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายธีรวุฒิ ชัยมาคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงนัฐทริกา อ่อนละมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายนำทัพ สุขสมัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายสิทธิชัย สุขนิรันดร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงชลธิรา อาจวาที
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงพนิดา แปะสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ บาทกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายอรรถพันธ์ ศรีใส
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงอรุณวรรณ หมวกสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา ประไพจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายณัฐพล หอมกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงณิชาภัทร พิมพ์วิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เหมยะกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงบุษบา เม็ดไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงศิรินทร์ธร มาตทะวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายสุธี โหรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายสุริยา หวังสระกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงสุวิมล สังเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายณัฐพล สอนจันทึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายภมร แสวงทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงสุภาวี กอข้าวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายอนุพงษ์ กลมกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงเกศณี อรุณรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงณัฐนรี พอปานกลาง
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงพรรณภัทร ปญญา
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เงกสูงเนิน
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ยอดจันทึก
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงภูมิรัตน์ กลังพิมาย

้

๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงปภัสรา ดีขุนทด ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงเพียงตะวัน สมพงษ์
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงรัตติกาล คำแครง
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายโชติวรรธ เสงียมงาม

่

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงชุลีพร กากุรุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงณัฐมณ หมีคุ้ม
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงมณฑิรา กลังพิมาย

้

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงกุลชรี จันทร ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๘

นายชานนท์ สาโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๗๙

นายธีรภัทร ข้ามกลาง
๙/๑๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๐

นายภมรินทร์ มะเริงสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๑

นายภูมิรพี จันทร์มัน

่

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๒
นางสาวพลอยไพลิน ภูจันทึก

๒๗/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๓

นางสาวภัทร์นฤน เชษฐนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๔

นางสาวรินนรี พิณขุนทด
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๕

นางสาวพีรภัทร์ ภักดีธนันท์ธร ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๖

นายธนากร ขันตรีมิตร ๓/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๗

นางสาวกีรติ ลัดดี
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๘
นางสาววรศรัณย์พร อุตธรรมชัย

๒๔/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๘๙

นายธีรยุทธ สุขโภคกิจ ๖/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๐

นายวีระยุทธ สุขทอง
๒๖/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๑

นายตะวัน จันทร์กระจ่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๒

นายศุภชัย แซ่อึง

้

๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๓

นายอานนท์ อัยราคม
๑๕/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๔

นางสาวกัลยาณี นากุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๕

นางสาวขวัญใจ วงษ์ละมัย
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๖

นางสาวพีรดา มาตย์คำ
๒๐/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๗

นางสาววนิดา เทพทัศน์
๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๘

นางสาวเวนุภา สิงหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๔๙๙

นางสาวสุดาพร นนตะชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๐
นางสาวอุมาภรณ์ แย้มทอง

๑๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๑

นายปราโมทย์ กิงเงิน

้

๒๑/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๒

นายสุเมธ ปดกลาง
๑๙/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๓

นางสาวสิริประภา ประกิจ ๘/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๔

นางสาวเอนธิตา หัสดี
๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๕

นายสุจินต์ ลีระวีเกียรติ
๑๑/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๖

นายบรรเจิด ศุภราพงษ์
๑๗/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๗

นางนิลยา อึงเจริญกุล

้

๑๙/๔/๒๕๑๓
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๘

นายวัลลพ พบพิมาย
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๐๙

นายปริญญา ระพันธ์
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ดวงมาลา

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงวนิดา มะลิสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ ขุนเทียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงสุนิสา สวัสดิแสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงสโรชา เม้ากลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงอลิษา พานพุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงคารักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ กินกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงสิริบูรณ์ สารบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุพรรณี ทองนวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายศุภกรณ์ ทองบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายศุภสันท์ ขันทกรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสุขฤทัย เพ็งศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ จุลศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายกิตติพิชญ์ เจ้าวงษ์ภูไท
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายคงฤทธิ

์

ทองจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายทักษ์ดนัย เศรฐวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ยอดสายออ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายธีรภัทร รอดสาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาสังข์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายเอกรัตน์ พฤฒิสาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงเขมมิสรา ยอดสายออ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พัสกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงดลนภา ทองใบ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงนิราวรรณ จันพรหม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงเพ็ญ จะจือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงลลิดา ศรสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พาบุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงวริศรา ตูมสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ประภาตนันท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงสัณห์สมร ยีสันเทียะ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรพูน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายธรรมนูญ คุ้มจอหอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายจีรภัทร จันทวาส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายพงศทรรศ อินยอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายภูวนันท์ พันคำภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายวิธวินท์ สุดยอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายศิริชัย แคบตัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายสิทธิวัฒน์ โพธิเตีย

์ ้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายอรรถนนท์ เชือสาย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงธิติพร หิงพุดซา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีพลู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายธณพงษ์ ตรีเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายสิทธิชัย โพธิเย็น

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เศรษฐวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายภูมินทร์ พรมสาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายจิรภัทร สุแพง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายอาทิตย์ เบ็งจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุดสวาท
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงบัวคำ ทองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ดาวกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา อินโคกสูง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายชินวัตร ท่อนพุดซา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายณัฐพล รัตน์นนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงนนัทพร จันโทรัตน์
๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายนาคา นาคฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายนาวิน ทอนสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงปณณพร หมืนท้าว

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายพีรภัทร ลำสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงวิชาดา สุพรรณนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทาบุญเมือง
๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี วงษ์ศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี หอมสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา ทองดีนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงสุภาพร ครองยุทธ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงอริสา ศรีสุมัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายเดือน ลุงมู

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายจิรายุทธ สายประสาท
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงธันยพร แจ้งทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร ทิพย์กระโทก
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงนิธินันท์ สมบัติบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายนิรันดร์ ท่อนพุดซา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงนำฝน ไทยใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงบุษกร ท่อนพุดซา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ เสียนดร

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายพลากร มาพร้าว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงรุจิรา ศรีสว่างค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายวสันต์ ศรีสุมัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงศศิภา พิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงสุนันทา จงเอือกลาง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงสุภาดา รักชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๕

นางสาวจริยาภรณ์ เทียงบุตร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๖

นางสาวนฤมล โนนสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๗

นางสาววิภาดา วรสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๘

นายศิริชัย กุดแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๕๙๙

นางสาวเพชรแท้ ดอนสระน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๐
นายธนวัฒน์ พันธุ์บัวสกุล ๒/๔/๒๔๙๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๑

นางสาวนรินทร ผินงูเหลือม ๙/๑/๒๕๓๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๒

นายประธีป รับขวัญ
๒๕/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๓

นายวิเชียร ตอบกลาง
๒๖/๗/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๔

นางสุทธิชา ขันตี
๑๕/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงกฤษณา เชือบริบูรณ์

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เฉลิมทวี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงณัฐชยา เฟองเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกฟก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายนัฐพงษ์ คำมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายพงศกร พาบุตรดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายพรพนา มูลวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายรักพล เชือตาหมืน

้ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ มูลวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงสุธินันท์ ดาศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ทรงไตรย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงศิริอาภา แพร่งสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

คำมงคลฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายธนารักษ์ ศิริศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงนัญธิดา ตาหยอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงนิชานาถ บาลรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงปยธิดา ยอดดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงพิมนภา คงเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายวุฒินันท์ วะสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา คำแพงแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แถลงกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงหลุย นายญะวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงอภิชญา สวัสดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายอาทิตย์ วงศ์วรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงเขมทิน ลาดพันนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงเนตรมณี สว่างชม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายใสคำ แปง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายใสทน ลุงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงฐิตาภา แซ่ตู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงพุมมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายธนันชัย ตาหยอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายธนา วงพุมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ กาหาวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายศักดิดา

์

ผันกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายสมชาย สุขคำพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มละออ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา เกษางาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขอสินกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงกิงกมล

่

หาญกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงจีราพร งามภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายปยชัย ศรีชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ตันกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายไชยพรรณ ปูนกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงวิราวรรณ เทพารักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงอรัญญา อยู่ใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๐

นายกิตติศักดิ

์

มาลัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๑

นางสาววนิดา กุลวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายสมคิด ผันกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายสุภชัย ปทมขจร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๔

นายเจษฎา โสมรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงกชพร ปนสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงกนกกร ไชยสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายกฤตภาส โพระหงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิสันเทียะ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายครรชิต รมย์สูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงจันจิรา พรหมทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงชราลัย ศุภลักษณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะผา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายทัศน์นัย บุญเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงธนิสา จีพิมาย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายธวัชชัย คำจันทึก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธีรยุทธ กอพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงนภสร เฉือยกลาง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายนฤเบศ เราท่าช้าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงปาริตา แสงสวาท
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายพัชรพล สุขเกษม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงพัชรีพร พรมสาขา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงมีนทา วงษ์ชาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยจักร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงลินดา มากลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงวรัญญา โสมขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายวรุตม์ พูนมาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงวิภาพรรณ พัดทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายวิษณุ แว่นแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงสมฤดี น่วมนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายสหรัฐ โสดรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายอนันตชัย พิมพ์วิจิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญทรง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่วมกอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงอรณี สังคหะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงอินทร์ธิรา มานะตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงอุษา ราชสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูนนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายกนกภัทร บุญเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงจินตนา ทัพวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายจิรพันธ์ คำลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงณัชนิดา อาสากลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประทุมมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายดนุพล วงษ์ประทุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายธนชัย เมธาคุณวุฒิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายธนศักดิ

์

โตสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายธนากร ทิพย์ประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายธนาธิป กุศลช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายธราดล คงทน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงธันญาภรณ์ อมรพิบูลลาภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายธีรภัทร ฤทธิกระจ่าง

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงธีราพร จงบวกกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงนภัสสร โกศากล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายปฏิภาณ ปนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายปฐมพงษ์ สาตร์จันทึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายปณชัย อะโน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงประภาศิริ สังฆธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายปญญโชติ วงษ์พะเนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายพันธุ์ศักดิ

์

โคนพิมาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงพิมวิภา สุพรรณนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ อภิธนาภิรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงฟาใส เลิศวิลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงภาพตะวัน นิมมาระดี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงมิน

้

กลัดเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เพือนพิมาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายวรพงษ์ แสนคำมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายวาทสิต แหวนชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายวิศรุต แว่นแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายวุฒิคุณ อุกา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายสมชาย พรมสำราญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายสหรัฐ เมืองโคตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายสิริวัฒก์ วิจิตรพาหนการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงสุตานันท์ ประทุมวัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุธินี พงษ์เกาะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชมภูวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่พารา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงอานันยา ชอบสอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายเมธา อมรรัตน์ปนตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงไชโย ศรีสง่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงไพชรินทร์ อุดหนุน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงกรกนก กุลจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมปนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายกฤษกาย ทวีกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายคณิศร ไชยขันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายณัฐพล จันพิมาย
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงตะวัน แซ่ซิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๐

เด็กชายทรงพล โพธิอุทัย

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ดอนขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงธีรดา พุ่มพวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายมานัส สุพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทะโลง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงรืนฤดี

่

พัฒนาสุวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงวันนิษา เจียมกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงวาสนา กมลรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงวิภวานี คุณเวียง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศาโสภาวิทย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณไตรย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พงษ์เนตร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์สต้น
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงอังคณา จงสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายอันดา อ้นจันทึก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ จิตมานะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายอานนท์ จันทร์ทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา บัวหา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงคีตภัทร คร่องดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤกษ์ประกอบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงฐานิดา พุทธโกศัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงญดาพร หวังอ้อมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายธนนท์ชัย วิเศษอักษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ รัตนาทร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขร่วม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตรีโชติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงกรวรรณ ก่อมขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายกฤษณะ ขอเหนียวกลาง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองมาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงจีราภา โอดคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายชลมาส หมีจันทึก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา สอนฉลาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธนกฤษณ์ จันทร์ใหม่
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภมรพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายนนท์ทวัฒน์ เฉลิมรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ นฤภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายพงศกร เศษเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงพรรณวษา เปลืองทุกข์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงพรไพลิน หอมขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายภูวดล กองแก้วภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงลลิตา ลาภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงวรรณพร เดชเดชา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงวารุณี เปนสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายสุทธวีร์ สิทธิประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ แค่มจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายสุนทร ตูมนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพิสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายสุเมธี สุยอย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงอนุธิดา ทองแกมแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงอลิสา ศรีษะวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายอานนท์ มะสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงไพลิน รัตนวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงชนิดาภา ศรีสำโรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงฐิติมา เชียนเขว้า
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงบงกช วรรณกิจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พาลาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงกัลยา คณธา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วผลึก
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงชไมพร ธาดาวุธ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงณัฐชยา อุปพงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงนิชดา ดอกม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงบุษรินทร์ ดอกม่วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ท้วมเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

ยีจันทึก

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงภัคจิรา ทิพย์สุทัศน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงภัสสร ภารังกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๗

เด็กชายภูริภัทร นันขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงรศิกานต์ สร้อยทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ เย็นวัฒนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายวงศกร เพ็ชรจะโปะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายวสันต์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายวัชระพงษ์ พิมพ์สา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายวุฒิชัย เพ็ญบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายศุภกานต์ สร้อยทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญวิเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๖

นายสหรัฐ เพิมพูล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงสิริกันยา เสือสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์
ทะยอมโคกกรวด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์สุนทร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงสุพิชชา ตุลิยานุวัตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๑
เด็กหญิงหทัยกรานต์ เหียมหาญ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๓

นางสาวอรชมพู เพียรขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงอาริสา แดงสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดลำทองหลาง  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๕
เด็กชายกฤษตยานัน ธรรมโรจน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงฐิติมา จันพิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงนำเพชร แหลมหลัก
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงภัทรา ตันเจริญ

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงศิริงาม ชืนสังข์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

เดชน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงสุกันยา เชือมกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญทุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงกชกมล นามบุญลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงกมลชนก วิจิตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงกองทอง สุขเกียรติภัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงกัลยกร สังข์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชมภูพาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองมนต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายกิตติพัทธ์ กิงพุดซา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายชลธร ระลึกมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๑ เด็กหญิงชลธิชา ชาร์ล็อต

สกินเนอร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช แสงนาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงญาณิศา จิตรีศัพท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงณัชชา ชินบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา คล้ายคลึง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงณัฐวดี มุ่งพังกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เบียกขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงดลฤทัย มะลาไสย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงดาริษา ทรัพย์พรมราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงธนัญญา เศษจันทึก
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายธนากร เกียรติไตรรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายธนาดล ชำชอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายธวัชชัย บุญมีมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงธันย์ชนก นารถสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงธิชาดา ศรีวรานันท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายธีรเทพ โรจนบุรานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงนันทิชา ธารหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงนิสา ผาสุขสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงปณิดา ทิศกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๑
เด็กชายปญญาทรัพย์ เขมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงปณณพร มิงมิตรไทยกูล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงปาริชาต พิพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงพรธิตา เขียวเนตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีพวงวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายพิสิษฐ์ เพชรนิวิฐสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายพีรพล ปราบพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายฟาฮัท สมพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ วัลย์มาลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายภัทรภูมิ อาจสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงภาวิณี รักการดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายภูวเนธ กอมะณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายมงคล อาจคงหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงยุวดี มีอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายรัฐกร หล่อนกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงวทันยา ขันติพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงวราลี พรหมพันธุ์ใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงวารีรัตน์ ภาคานาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา ตรีธนวิบูลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายวิชธชุพงศ์ อบรมเชยศุกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายศุกลภัทร คงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายศุภกฤษ แสนเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายศุภณัฐ เกษไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงศุภพิชญา มีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ ต้นคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายสิทธิโชค มานพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เชือแก้ว

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงสุนทรีย์ บุญเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ศักดิเจริญเกียรติ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงสุพัฒตา สุปนตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุภาพร สุขไกร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงหัสยา ภาประจง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงอดิศา สังขวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงอรณิชา ชุมจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงอริสา ณิลังโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงอาภาพัชร์ มีคุณอนันต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายอินทัช ชินจันทึก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงอแมนด้า คริสพ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายเอกภพ พรหมนุช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงกนกพร จันทึก

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอนจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายกฤตภาส เปรียวกระโทก

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๓

นางสาวกัญญาวีร์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เปลืองทุกข์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงจิดาภา ประทุมทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายจิติพันธุ์ นันขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายจิรายุ จิตรประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจริญโภค
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๐๙

นางสาวจุฬารัตน์ สิงห์โตทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงชนกานต์ สว่างดาว
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงชนิชา สุขตะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงชนิตา อินตาพวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายชยนยุช กองโฉม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ยอดนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายชลนันท์ ญาณศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๖

นายชลสิทธิ

์

เขียวเฮียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงญาณิศา วิเศษดอนหวาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงฐนิชา จันทะคุปต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายฐาปนพงศ์ ไพสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สวนใต้
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัจนะรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ลิณี มาลีพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เหล่าเราวัฒนกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงณิศวรา สมประดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายธราภูมิ ดวงนิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายธารพิพัฒน์ ถีสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๘

นางสาวธิดารัตน์ จิตรตรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ พลลาภ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงธีร์ชนานันท์ ชัยสูงเนิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายนคินทร์ ภูมิไถล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ตาแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๓

นางสาวนิรุชา หาญวิชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายบวรภัค ภัทรวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงบุญศิริ บุญมูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๖

นางสาวปภาวรินท์ คล่องกำไร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงปยะฉัตร สายศักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงพรชิตา จันทะศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงพรชิตา ดุเหว่าดำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน ภู่สากล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายพลวัฒน์ ม่วงเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๒
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

นวลจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงพัชภรณ์ ปลังกลาง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ห้วยหงษ์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงพิมรภัทร์ ศรีภักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายพิรยบดี ไชยอัฐทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๗

นายภคพล โชติเกียรติกิจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายภาคภูมิ วันทา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงภีรนีย์ ลมสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงมัชฌิมาร์ ดีวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายรัฐกร ชาวสวน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายราเชนทร์ นาคเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงลภัสรดา เพิมพรพิพัฒน์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงวจีเพชร สุธรรมโกศล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงวนิชยา กระแสมุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๖

นายวายุ หล้าชิด
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงวาสนา กะนะหาวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายวิทวัส วิเศษฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงวิภาดา คำสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตาทา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๑

นางสาวศศิประภา กิงจำปา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงศศิปรียา พรานเนือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายศานติพงษ์ ประสังคะเต
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายสหชัย ส่งอุทัยกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงสินีพร จิตไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายสิรวิศญ์ สุบงกช
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงสิริกัญญา เวสโมราดี

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ กากแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงสิริมา เหล็กโคกสูง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงสุกัลยา สกุลทรัพย์มณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายสุธนัย อากาศวิภาต
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุนันทา เกิดสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงสุภัคจิรา นากสกุลรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงสุภัทรา นมขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี เจริญพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ กลองประยุทธ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๗

นางสาวอพัชชา กฤตยาพิมลพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงอภิญญา โพธิหล่าม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงอรนลิน พันธุ์สมบัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงอรพรรณ ทองนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงอรยา จันทร์เจียวใช้
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๒

นางสาวอำพรรณ ยิมภูผา

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฉัตรปญญาวุฒิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ตรีเกษม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงเมธาพร พงษ์เกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายเอกภณ ทิพย์คูนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายเอกรัตน์ ทำทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายโสภณ ขยันกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๘๙

นางสาวกฤษฤดี เกตุแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๐

นายกันตภณ มานิมนต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๑

นางสาวจิตรกัญญา ทัศน์ธนาวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๒

นายจิระศักดิ

์

แช่มจันทึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๓

นายชนกชนม์ กำปนเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๔

นางสาวชนินาถ อัครชัยพัฒนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๕

นางสาวชลดา มงคลแพทย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๖

นางสาวชาณิศา เนียนสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๗

นางสาวชาลิสา ศุภมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๘

นางสาวชุติมา แหวนจันทึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๓๙๙๙

นายณชย วิเศษสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๐
นายณัฐวุฒิ กิจสะอาด

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๑
นางสาวนชกร บุญมาก

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๒
นางสาวนภัสวรรณ ศิริวิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๓
นางสาวปริศนา ประกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๔
นายปาณัสม์ พัฒนรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๕
นายปยพัทธ์ เจริญกูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๖
นางสาวพนิดา หวังกำกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๗
นางสาวพฤกษา เบียกระโทก

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๘
นางสาวภัทราวดี หมู่พยัคฆ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๐๙
นายภูมิ มหากิจภากรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๐
นางสาวภูษณิศา กลัดเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๑

นางสาวยอดชีวัน บุญหล้า
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๒

นางสาววชิรญาณ์ ทรัพย์ผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๓

นางสาววธูสิริ โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๔

นายวุฒิชัย สภาพักตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๕

นายสิทธิพงศ์ บุญเทียน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงสุกฤตา ใกล้โพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๗

นางสาวสุธีรา ถาวรพัฒนพงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๘

นางสาวสุภัชชา เทียวจันทึก

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๑๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

มีโชคชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๐
นางสาวอัญชลี สุขโต

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๑

นางสาวอามีนา เนินปราง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๒

นางสาวอารียา สีเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๓

นางสาวเจริญขวัญ สันธินาค
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๔

นางสาวกัญภิชา สวนสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๕

นางสาวดารารัตน์ กิจสะอาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๖

นางสาวธารารัตน์ เรือนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๗

นางสาวพัณณิตา ตระกูลรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๘
นางสาวพิมพ์ประภา ช้างสีทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๒๙

นางสาวรัตนา เจนหัตถ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๐
นางสาวกนกพร พรมนอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๑
นางสาวกรองพรรณ ลาจันทึก

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๒
นางสาวจิตตราภรณ์ เบิกบาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๓

นางสาวปภาวี พุ่มโพธิทอง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๔

นางสาวปริณัญญา จิตเนียม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๕

นางสาวปยะวดี ศรีนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๖

นางสาวพลอยชนก ภาคโชค
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๗

นางสาวมินตรา จำปาโคกกรวด
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๘

นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๓๙

นางสาวศรัญญา คล้ายจริง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๐
นางสาวสุวนันท์ เอียมสำอางค์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๑

นางสาวอังคณา เฝาหนองดู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ห้องทองแดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายธีระชัย โพลงเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงปพรกมล ก้องพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายพงศธร กาญจนศิลป
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงพลอยลดา โภคาสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายพีรพล มานะสกุลกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายพีระวัฒน์ วิไลจิตต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงภรศมน วังโส
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงภัทรา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายรัตนวิชัย ยนพิมาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายอภิชัย จิตรภักดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงชนัญชิดา อึงปอมเมฆ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายนพรัตน์ รักแย้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงนภัสสร ขอใหญ่กลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงภรณ์ชนก บัวแดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายภัทรยศ เดชพลกรัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายสุริยา นารถพลายพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายอนันต์ หาญชนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงอภิชญา จงขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายรพีพรรณ สิงห์คำมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๒

เด็กชายสุรเดช พาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงเกสรา เปยกขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงสาวิณี เพ็งวิพาส
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา ใจดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๖

นางสาวกัลยรัตน์ กาวิละ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๗

นางสาวกุลธิดา ศรีโม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๘

นางสาวกุลธิดา โสหล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๖๙

นางสาวจุฑามาศ กองเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๐
นายชัยยโชค เสร็จสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๑

นางสาวณัฐสุดา กลัดพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๒

นายธนชัย แซ่เตียว

๋

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๓

นางสาวนพเกล้า จิตต์แย้ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๔

นางสาวปริยามญชุ์ เต็มจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๕

นางสาวภควดี เชียงทับ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๖

นายฤชากร ก้อนจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๗

นางสาวลักขณาวดี พลเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๘

นางสาวลักษิกา ลิมประเสริฐ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๗๙

นายวันชัย หอมกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๐
นางสาวศิริลักษณ์ ยวงกลาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๑

นางสาวอรพรรณ ขาบจันทึก
๑๕/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๒

นายโชคชัย เกตุแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๓

นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๔

นางสาวกษมา ฟอนตะครุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๕

นางสาวกัญจน์นิกข์ สุขดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๖

นางสาวจรรยพร สันทา
๒๔/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๗

นางสาวจินตนา พลพยัคฆ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๘

นางสาวชนัดดา โสวภาคย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๘๙

นางสาวชนิกานต์ สุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๐
นางสาวชุติกาญจน์ กุ่ยโห้

๑๐/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๑

นางสาวยุพิน อินทรศร
๐๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๒

นางสาวรังสิมา จงเพ็งกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๓

นายรัฐพงศ์ มิตรสันเทียะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๔

นายสรรเพชญ จอสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๕

นางสาวสุจิตรา สิงห์ษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงศรัณยา วรวิลาศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ จันตระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงกรกนก ชูพรม
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายกฤษณะ จันทร์วงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์วีระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายจักรพันธ์ ครึนกระโทก
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงชลธิชา นนทะเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แววสีนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงดารณี ไชยะ
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

บุญราช
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุรยาตร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงนิภาพร เกตุสิตร
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายประทักษ์ มูลทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงปรารถนา อุปนันท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายภัทรพล เสมถิติ
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ ศิริวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงวริสรา ดำสัมฤทธิ

์

๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงวาสนา เลาะกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายวิโรจน์ ไกรทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แผนพิมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนแก้ว ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงสโรชา หลุยจันทึก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงอภิญญา พรมบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๑๙
เด็กหญิงอมราลักษณ์ เหล่าสิงห์ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายเจษฎา แก้วมลฑา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายเชษฐา ศรีนะรา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงกรกนก ชูพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงทัศนีย์ สมดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายสัญชัย อักษร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญจันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ หนูโทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงจีรยา คำภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงชริกา แก้วเพ็ชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ดีจันทึก
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายทิชานนท์ มงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายธนภัทร เปลียจันทึก

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายนนทรี ฆ้องดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริเวช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงพรรณนิภา หนูโทน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายพิชัย โคตรราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายภูวนาท วิจิตรพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงวรรณษา นารี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายวิศวะ เกิดกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงวีรยา สาสุก
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

ปอมสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงสิริวัน แพทย์ตะคุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาญพรมราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงเทียมแข เกตุจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายพงศ์ภัค เปยจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายพัชรพล รักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา งวดชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายศราวุฒิ งาสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๘
นางสาวนันทาณิชกร อรอินทุ

๗/๑๑/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๔๙

นางสมฤทัย แก้วคำ ๘/๘/๒๕๒๑
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๐

นางสาวอโณทิยา ศิริโชติ ๘/๔/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๑

นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๒

นายชัยวัฒน์ พุทธชาติ
๓๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๓

นายธนชิต ใจดี
๒๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายบารมี จุ้ยนาค ๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายวีรยุทธ มาลัยกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๖

นายศราวุธ หลุยจันทึก
๑๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๗

นายสัญชัย กระต่ายทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๘

นายจันทราทิพย์ ถนอมพลกรัง
๒๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๕๙

นางสาวศุภรัตน์ หันนุภาพ
๒๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายกิตติพงษ์ โสดจันทึก
๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำหงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายทรงวุฒิ สมอทอง
๑๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ อาจองค์
๑๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายนนทนันท์ ขันติกูล
๒๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายนพเก้า แค่มจันทึก
๑๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายนพกร มอมขุนทด
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายนฤพล มะเริงสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายปฏิภาณ เคหะดิษฐ์
๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายปุญญพัตน์ สายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายพลดนัย สุขม่วง
๑๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายภานุวงศ์ พลภัทรโกมล ๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายมัฆวาน พงษ์บัณฑิต
๒๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายเมืองแมน ชาญโพธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายฤทธิเกียรติ

์

รัคราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายศักดา ถนอมวงษ์ ๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ คงแสงศักดิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงกรณิศภา อาจสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงกฤตยาณี ไซซะแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงโชติมา แปนศิริ
๑๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงบุญรักษา ปูนกลาง
๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงรังสิมา มานอก
๑๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงวรรณวิษา เมฆขุนทด
๒๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงศุภวรรณ พูนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงอรจิรา นันทเขตต์
๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงอรพิมพ์ สุวรรณวิชัย
๒๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

กลินขจร

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองระหาร
๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายจิรายุ เหลือล้น
๓๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายชนเมศ ผินนอก
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายชนาเมศ ผินนอก
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายชนาวีร์ ชาภิรมย์
๒๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายณัฏฐ์ยา ยศวรานิภัทร์
๒๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายณัฐพล แจ่มแจ้ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตูมนอก ๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายธนพล ยอดสายออ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายธนาคาร ใสศรีสุข ๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายนพรัตน์ ถึงแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายนพรัตน์ อ่อนมะลัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายนเรศ สุบงกช
๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายนวพล นามพุดซา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายภากร ฝายกลาง
๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายภูวริช ธรรมรักสัตย์
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายโลนัลโด ไชยะนา ๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายสุรวุธ จำปาทอง ๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชือสายสิทธิ

้ ์

๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายโสภณ เจริญวัย
๒๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายเอกพล ศรีแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เสงียมแก้ว

่

๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงกันยา ทัศนพันธ์
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มอยู่ ๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงจิราภา พุ่มอยู่ ๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ บุตรวัง ๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงซันนี

่

กระบีวงศ์

่

๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงดารินทร์ งามดี
๓๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงธัญชนก โชคโปรด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงมลวิภา ม่วงกลาง
๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงยาสุมินทร์ สิงห์ขาม
๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงวรกานต์ มานอก ๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงวรวรรณ รัตนาวิน
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ดุมกลาง
๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงวารินทร์ เชืองาม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงวิลาสินี เหล็กหล่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปริกกระโทก
๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงอารียา สุธากร
๒๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายวรุตม์ จันทะโลง
๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงเกวลิน พลเยียม

่

๓๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงจันทร์แรม โชจอหอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายชนสิทธิ

์

โนนคล้อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงชลธิชา อินทรคุ้มวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงณัฐธพร พรมดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายณัฐยศ เกิดนวลรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โกสุมภ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงดารารัตน์ กลินพิกุล

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายธีรนันท์ อบอุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายธีรพัช แก่นชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงนลินนิภา สิทธิคำทับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายนวพล พลโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงปลายฟา โมราณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงปานตะวัน แย้มโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ สีอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายรัชภูมิ แผลติตะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงรัตนา เลิศรู้
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงราตรี วันป
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายราเมธ บุญลือพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงวรัญญา วะภา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงศศิธร แก้วมุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายสถาพร อดุลรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายสิทธิชัย ไม้จันดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา ดีรักษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายสุรเกียรติ พัฒสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ สมรูป
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายอนุชา สมดำหริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายอนุชาติ มุกทวัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายอภิชาติ แคกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงอินทราณี ศรีโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงอิสริยา ศิริบูรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายเลอพงศ์ ลืนกลาง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงเสาวรส แก้วกำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงกมลชนก กองสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๑

นายกิตติศักดิ

์

ไหม้หวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงคงชนก กมลศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

กะการดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายชัยรัตน์ บางสะพาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายณพงศ์ ประเสริฐศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทวนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายณัฐพล คำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร ระคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายนพรัตน์ สวัสดิรักษ์

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๑
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ผาดกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายนัฐพล บุญวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายบัณฑิต การพัดชี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงบุษดี อบอุ่น
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงปณิตา องอาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายประมุก ร้อยจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงปยากร แย้มเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงพนิดา อินทรพรหม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงพิชชาภา พ่วงโพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงพิมผกา สุขชูศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายพิเชษฐ์ เลิศบุญแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายพีรพงษ์ กลินแก้ว

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายราชัน วันป
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงวิชาดา อินทร์ประเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายศตวรรษ ทาภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๖

นายศักดิชาย

์

อ้นจันทึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงศิริพร ด่านจอมฟอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยอดขวัญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายสิริสมบูรณ์ ไม้จันดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุนทรินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา ผมงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายสุริยา คำแดง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายอนวัช สมดำหริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๓ / ๒๖๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงอารยา ประทุมวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุขเถือน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๗
เด็กชายเจนณรงค์ชัย ภู่นอก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงไพลิน มีชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ สังข์กรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา ปตถาวะโร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๑

เด็กชายจตุพร จันทนิช
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ทิวะกะลิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายจีรวัฒน์ ก้อนเสมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงชลธิชา ทาภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงชลธิชา นาคงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๖

นายชลสิทธิ

์

ตรงกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สังข์เลิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงธนพร ธรรมสุทธิ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๐๙

เด็กชายธนากร ชาญพรมราช
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงธมนวรรณ วัยเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ บานเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงคำจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเรืองรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายธีรภัทร ถำกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงนรีพร ละม้ายเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ลือตะนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงนิฏฐกา ปรางค์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงนำฝน ทาจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงปนัดดา แก่นชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฉิมกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ร่มโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงพัชริดา ผลกะสิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี โคระศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายภานุพงษ์ มุกทวัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายภาสพล ฝนมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายภูวดล พินิจการ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายรติพงษ์ เมืองอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ ญาติเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ฮวบสวรรค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กล้าขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงวนิดา พรมดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงวรารัตน์ อ้วนแพง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายศตวรรษ ร่วมกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภูเฮืองแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ยาดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงอนัญญา เทศสิงห์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงอนัญญา เหล็กดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายอนุรักษ์ คงพลปาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนทองหลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงอริยา แดนทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงอังคณา งามเสงียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงอินทิรา นะรอยรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๓

นายเกียรติศักดิ

์

วันป
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายเขมทัต หลวงบรรเทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายเควิน

่

อุดมพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ปอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา บุญลือพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายเอกพงษ์ ศรีมะละ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายแสงชัย นาเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงกนกพร บุญชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สวยกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายกฤษฎา โสเคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงกะนิฏฐา ทิพย์ภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงกาญจนา โอสถประสาท
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๕

นายกิตติศักดิ

์

โก่งศร
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๖

นายคมสัน สร้อยทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายจตุพร สำเภาทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๘

นายจันทรพล กอกสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๕๙

นายจิรวัฒน์ เจริญกิจจา
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๐

นายณัฐกรณ์ แพงจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ว่องไพกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงณัฐกุล ว่องไพกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายณัฐพล ประทุมวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายตะวัน หลานตะขบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๕ / ๒๖๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายทรงพล หิมพานต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ฝนมี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายธนกฤต ตันธนาภินันท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงธนัชภรณ์ อัดจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายธวัชชัย บรรยง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๐

เด็กชายนภาดล มิลินทจินดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงบุณยาพร ยอดปรางค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายประพัฒน์ อาดุลย์สวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายปรัชญา อนุกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ยะแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายพลพล คำสมัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายพัสสน ปดถานัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายพิทักษ์ แก้วคำชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงพิมลดา ลีพิลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงรัชนี นาคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พิมพ์จันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงรัตนาวดี กลินพิกุล

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงวารุณี เผ่าจันทึก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาประคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายสรายุทธ์ ก้อนสินธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงสิริกร สุวรรณชัยลพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา มาลินนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงสุนันทา สารสินธุ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงอทิติยา แสงผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงอธิตา สมงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๐

เด็กชายอนุชา เลือกประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทมาตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายอมรเทพ นาวาพนม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงอินทิรา ปนันตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา พรมทา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๕
เด็กชายเนตรนรินทร์ ทองชำนาญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ฟองนำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงโชติกา กู่จาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายชัยเชษฐ์ อาจวิชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายชาญณรงค์ วรรณโสภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๖ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา สืบจะบก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงธีรเนตร กบสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงนิธิวดี ประวาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงปยนุช แรมกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายรชฏ ดลสว่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายสถาพร สดโคกกรวด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๖

เด็กชายอิทธิพล แสงแก้วมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงกาหลง พูนเพ็ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หวังล้อมกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงดวงเนตร คำแปลง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๐

เด็กชายทิวา บุญภักดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงประภาพร หวังกล่อมกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงปทมา หล้ากำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงพร นามไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงวิชุดา สำราญดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงสรนันท์ สารโคกสูง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงสายธาร วาวจังหรีด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงเกตุศิณี จงบวกกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงโฉมศรี อรุณรับ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศึกษาชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงชลธิชา เซียมตะคุ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนวิเศษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กลินอบเชย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงจิราพร เรือนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายวาทิตย์ สายรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงศรีไพร หวังรายกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชะลุนรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๗

นางสาวภุมรินทร์ ถ่ายสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๘

นางสาวขวัญฤดี มีสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๒๙

นายสุธี อาจณรงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๐

นายศิริวัฒน์ ชินธเนศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๑

นางสาวอุไรวรรณ กำปง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๒

นายทวีชัย เลากลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๓

นายจามร จุแดงทุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๔

นายนราวิชญ์ หมืนสมบัติ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๕

นายเกียรติศักดิ

์

นารีนุช

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๖

นายชัยชนะ พันธหมิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๗

นายอำนาจ รักการ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๘

นายจุลจักร จริงพิมาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๓๙

นายอัษฎาวุฒิ บุญแต่ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๐

นายพัชรพล อินทร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษรพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงกิงฟา

่

เกษะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงปยนุช เศษนาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อิมกลาง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายเมฆินทร์ พันสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายปริญญา ถาวร
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงวรันธร ภิรมย์ราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายสหรัฐ ขำสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงสุวิญชา คำกลิง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา ขาวยังยืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงพิชญา พันสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักษากูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายธีรเดช สมพันเพียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงพันพัสสา ศรีแก้ว
๒๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายวัชระ เตียนขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงธัญวลัย สนโกสุม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงอังสิริ สุวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงมนสิชา เทียนทองคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายสิระศักดิ

์

ประวาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๐

เด็กหญิงธาริณี จิตต์จะโปะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงนลิตา ภูจำนงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายพัฒพล ธงสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงอศัลยา ฉัตรทอง ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงสิรินภา มิงขวัญ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงลลิตา สืบเสาะจบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายเกียรติเพชร ขออยู่กลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายเกียรติพงษ์ ขออยู่กลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงจิตติมา สูนขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๘ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงสายธาร ช่างชำนิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายอานนท์ ยาดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงชยามร เชิดสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงเดวา กลินกันหา

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เต็มกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สมตน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายดุสิต แปนทองหลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๗
เด็กชายกฤษฎาวัฒน์ บุญเอก

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จุนเจิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงกฤติยา พันธุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไก่สันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา สารวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงสุภัคตา ลือคำหาญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายพชรพล ประเสริฐทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงศศิประภา แสไพศาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายเทพทัต กันจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ ฉิมทิม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายเอกพล พรมสุจา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๘
เด็กหญิงศรีประภาพร

แก้วมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายสายฟา ช่างชำนิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงปยดา สีนำย้อม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงชนิกานต์ เรือนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงธนาธิป ภูมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ สมบูรณ์มา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงฐานิสา ผลาผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ บุรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงวิญาดา บัวทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงสุภัทรา ชมมุกดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงฟาใส แปนโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ  

นม ๔๕๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ ภู่จันทึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ช่วงสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายนาคบุรินทร์ คำปลิว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงจิราภา ดิดพิมาย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๓

นายสิทธิชัย พ่วงบรรจง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๔

นายณัฐภูมิ เผือดจันทึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำขุ่น วัดถนนคต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายปฎิภาณ คงอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงปภาวดี สระจันทึก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล บุญจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงชิดชมัย โหม่งสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงศิริบูรณ์ อ่อนหงษ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงชรินทร์ บุรัชกาล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงสุภาพร โชติจันทึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ โชติจันทึก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงนิชนันท์ เชิดกร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายธนาคม สุขสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาวขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๖

นายนครินทร์ เพ็งแจ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๗

นางสาวศริญา สระจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรพิทยาคม วัดบ้านหัวสระ  

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พรำขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงขวัญฤดี รอดดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์แสงเพ็ชร
๒๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายวรเมธ ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงภารดา ปติพัฒน์
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงพรสุรีย์ พันจันทึก
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงลูกเกด หวังผล
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ คำสูงเนิน
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงวรรณพร ดีเพ็ง
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาใส ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ โสจันทึก ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา กลมเกลียว ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๐

เด็กชายไตรภพ กึงกลาง ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงสิตราภรณ์ เปยขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล รุ่งโรจน์
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงอทิตยา พรมพันธ์ใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงมะลิ อัศวรังสฤษฏ์
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ก้านขุนทด
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงพีรยานันท์ ภิญโญ
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงศรีวิจิตรา ซับจันทึก
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงรวิสรา สามารถ
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงฐรินทร์ฏา เพชรสุริยธนชัย
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงณัฐกมล ฉูตรสูงเนิน ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงอภิสรา ธนสินสมบัติ
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงทัตพิชา โพธิคำ

์

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษี

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงนาฎธิดา รัตนโกสุมภ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงอภิสรา ญาติกลาง
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ขานโคกกรวด
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงพรนภัส มะโนมัน
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันจันทึก ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงเกศสุดา ถุงจอหอ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ แย้มสูงเนิน ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ บัวโค้ง ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายอธิชา จันทรางกูล
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายสถาพร คณารักษ์
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขำศิริ
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายภาคภูมิ จันจันทึก
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ภูจันทึก
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงอารียา ขานจันทึก
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงนริศรา เปลียนจันทึก

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงพิชญารัตน์ มอญไหม

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา ห่านตระกูล
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงพัฐสุดา พลจันทึก
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงกีรติยาพร โหจันทึก
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงศศินา พนัสนอก
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงณัชชารีย์ พวกสันเทียะ
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงพัชนีวรรณ ต้อมสูงเนิน ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงอัญชลี แก้วแยง ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายนำโชค ศรีแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายภูมิพลัง กลินศรีสุข

่

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร

วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๐

เด็กชายอภิชาติ เกือกูล

้

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร

วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายอภิชิต เกือกูล

้

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร

วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ บ้อนกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์เปย
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายประหยัด อาจประจักษ์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายอดิศร หุ้มไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายภานุพงศ์ อาทิตย์ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงอริสรา สุดหา
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงศุภิสรา นันทวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายภูวดล มุ่งอ้อมกลาง
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงชารินี พันธุ์มี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงกานต์สิรี ชะแชรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายนัฐวุฒิ เกิดเปยม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงบุณยานุช เกตุนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ วินิจนัยภาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไกรจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายจิระพงศ์ รัตนเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายตรีภพ เจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายภานุพงศ์ ปองสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายวันชนะ กลันมา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายสุรเดช พร้อมจันทึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยอุด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงกานดา สาจันทึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงขวัญนภา บุญสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงชนิดา รอดทะเล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงธนาภา สิทธิวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงธิญาพร รักมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงนุชรีย์ ปราณีตพลกรัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงปยธิดา ทุมจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงไพริน อยู่ดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชะนิดใหม่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงรพีพรรณ ผายพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ราริตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงอรนิช แดงพวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงอริสรา เพ้ยจันทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ ทองเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงสิริวิภา หาญจันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๗

เด็กชายจิรายุ วชุรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายมรรคพนธ์ กองบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ นพคุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายวิทวัส อมฤค
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ มะพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงกัณณิกา เข็มกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงคริษฐา เทียมจันทึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงจิดาภรณ์ สิทธิวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ดูสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังอุทัยธรรม

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงนิตยา ทันใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พยัฆพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงสุนิสา จำปางาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงอนิสา สุดจันทึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายกฤษฎา พรมจันทึก
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายณรงค์เดช อัวจันทึก

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๓

นายธวัชชัย ณะมอญรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๔

นายสมควร คำมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๕

นายนัฐศิลป ม้าแล่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๖

นางสาวณิชมน ทองจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๗

นางสาวอธิติญา เขียวอัมพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงพัชธรินทร์ เหมือนประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๒๙

นายอนุรักษ์ ชัยชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๐

นายสัญลักษณ์ จันพิมาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายธีรพงศ์ เกลาพิมาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงพิลาวรรณ โสรถ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงพลอยชมพู เพียซ้าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงพรศิริ โพธิศรี

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๕

นางกรุณา มีวัน
๑๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายคีรี จีนมะเริง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงฐิพาภรณ์ กาญจนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงพรรนารา คงผาสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงสุภาพร ใจกรุณา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๐

เด็กหญิงอรยา ดวงจันทึก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงปณาลี ศิลาลักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงพัชรพร อ่อนจำปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงโชติรส คลมกลางดอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงชนกสุดา มินกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงนิสา ญาติจันทึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ญาติจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงศศิประภา ญาติจันทึก
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตย์ มารามูน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงแสงจันทร์ โศกขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๐

เด็กหญิงธนาพร ทิพย์สูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงพรรษา ศาสตร์ดำรงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงโชติรส คลุมกลางดอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายอภินันท์ บุญเฮียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายธนกร กุลแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงศิริยากรณ์ ชืนชีพ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทอนสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงสิริมา ครัวกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายธีรชัย ศรีภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๐

เด็กชายวุฒิชัย แสนประกอบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยะล่อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายเอกวัฒน์ ปตเถ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายยุทธพิชัย แซกกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงฐิติมา ตรงกึงตอน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงสุนิสา ครัวกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตรงกึงตอน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงสุณิษา สาส
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

์

หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงกนกพร เพไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายก้องภพ แสงคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงกัญญา แก่นกระโทก
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายเกรียงไกร เขียนพลกรัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงปาณิศา วงษ์บุญเอือ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปถมัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิสุข

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายเอกรินทร์ โพธิศิริ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิดี

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงปยะนุช น้อยจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๕๙/๔๖๗๙

นายสุชาติ แก่นจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๐

นายบุญเทือง คงคา
๑๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๑

นายเกษม สุขร่วมทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๒

นายกิตติ ศรีภิรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๓

นายวิษณุ รูปขำดี
๐๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๔

นางสาวศิรภัสสร เปยนขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๕

นางสาวเจนจิรา เทียมสรวง

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๖

นางสาวอฐิติญาพร ทองพูน
๒๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๗
นางสาวแพรวพรรณ ทองจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๘

นางสาวเมทานี ยิมละม้าย

้

๑๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๘๙

นายอภิชล เลือนลอยเลิศ

่

๐๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสีคิว

้

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี มีพาหนะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จอมไกร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงชญานิน น้อยปลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๓

นางสาวสุดารัตน์ เจิมจันทึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ แซ่แต้
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายธีระพงษ์ มีสัตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงภิญาดา มุ่งเขืองกลาง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายบวร อยู่ดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายนราธร ฮาดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ครุฑรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายภาคภูมิ นิมสุดใจ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงคริมา อุทัยรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๒

เด็กชายเมธา หงษ์บูชา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๓

เด็กชายธนภัทร นันสี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงสุรางคนา เมืองกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงสโรชา ดาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๖

นายบุญชู ภาคแก้ว
๐๑/๐๘/๒๔๘๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๗

นายชม หอมทรง
๑๔/๐๒/๒๔๘๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๘

นายสมพงษ์ หลงนาม
๑๕/๐๙/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๐๙

นายฤทธิรงค์ ต่อพันธุ์
๑๐/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๐

นายประวัติ แสงสุนานนท์
๑๑/๐๒/๒๔๙๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๑

นายประชัน นารี
๑๕/๐๒/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๒

นายกำชัย โคตรจันทา
๐๕/๐๕/๒๔๙๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๓

นายสมควร นาวาสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๔

นายสมศักดิ

์

วิชาฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๕

นายสิงห์ทอง ยงยืน
๒๗/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๖

นายสานิตย์ ตุมรสุนทร
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๗

นายคำพูล รักษาแก้ว
๐๑/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๘

นายบุญเรือง ยศพิมพ์
๒๓/๐๓/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๑๙

นายจักรวาล ทนุราช
๐๘/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๐

นายอุทัย บงบุตร
๐๙/๐๙/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๑

นายสมจิตร บุญตาสุทธิ
๒๒/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๒

นายเสาร์ ชัชวาล
๒๐/๐๙/๒๕๐๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๓

นายสมหมาย ราชบุญ
๑๕/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๔

นายดี กรโสภา
๒๓/๐๘/๒๕๐๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๕

นายอนันต์ จันทร์มี
๒๓/๑๐/๒๕๐๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๖

นายคำเกิง

่

แก้วอุดร
๒๕/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๗

นายจิรพัฒน์ ถานะ
๒๑/๐๙/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๘

นายบุญสว้าน นันตรี
๒๐/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๒๙

นายชนะศิลป เวียงสมุทร์
๒๔/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๐

นายคำพา ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๑

นายอุดม ไชยรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๒

นายทองสา เวหน
๒๖/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๓

นายสุนทร มาตจรัญ
๒๐/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๔

นายบุญมี ศรีละขันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๕

นายสมโภชน์ จิตต์ประมาณ
๑๑/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๖

นายอุดม แก้วมา
๐๒/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๗

นายวัฒนา พรมวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๘

นายสันติ สุขมหาหลวง
๑๓/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๓๙

นาย ส.เสือ คุ้มไพฑูรย์
๒๐/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๐

นายสนารถ ยีขอ

่

๐๔/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๑

นายภูเจริญ กุคำใส
๐๙/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๒

นายทองลี หมืนหน้า

่

๑๓/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๓

นายประภาส ปาละคเชนทร์
๑๗/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๔

นายทนงศักดิ

์

คาดสนิท
๒๐/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๕

นายจรัญ ภูพาจง
๒๑/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๖

นายพิญโญ สำลี
๒๑/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๗

นายทรงเดช เนียมประยูร
๒๑/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๘

นายอ่อนล้า วิลน
๑๐/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๔๙

นายสุนทร ทัพงาม
๑๔/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๖ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๐

นายปานทอง พบบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๑

นายสมควร นราเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๒

นายสมาน ขันเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๓

นายเจษฏา พันเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๔

นายสมศรี พ่อกว้าง
๐๙/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๕

นายชัยพร ยอดวิชา
๐๗/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๖

นายบังเอิญ ถีสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๗

นายคำเปลียน

่

หล้าดอน
๑๐/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๘

นายปญญา คชเพชร์
๑๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๕๙

นายสง่า จันทร์สุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๐

นายกำจัด โคตรสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๑

นายธงชาน วังบัว
๐๑/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๒

นายวีระ นาภู
๐๙/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๓

นายเสิด อินทวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๔

นายประเสริฐ ศักดิกิตติมาลัย

์

๒๐/๐๒/๒๕๐๘
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๕

นายเหวิน

่

ปาหลา
๐๙/๐๙/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๖

นายชุมพงษ์ เสือทอง
๐๘/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๗

นายประยงค์ ศักดิสิงห์

์

๐๗/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๘

นายสมสวย ชาญยศ
๑๒/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๖๙

นายสายชล ขันสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๐

นายธเนตร์ หมอปาน
๑๗/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๑

นายสัมฤทธิ

์

สอนคลัง
๑๑/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๒

นายประดับ ขันตีจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๓

นายนราวิชญ์ อารีรอบ
๐๘/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๔

นายบริบูรณ์ ชุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๕

นายบุญเลิศ แซ่เบ๊
๐๗/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๖

นายชวาลัย แก้วบุดดา
๑๓/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๗

นายนา โสภานำ
๒๕/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๘

นายจำเนียน พุทธวารินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๗๙

นายทองหล่อ หาญเหมือน
๒๓/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๐

นายรุ่งเรือง ศรีดารัก
๐๒/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๑

นายกำธร ดาวเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๒

นายอนันต์ แย้มโพธิใช้

์

๑๖/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๓

นายอนุชา อุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๔

นายอรรพล อาจมนตรี
๑๔/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๗ / ๒๖๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๕

นายวิชัย สะอาดแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๖

นายมนตรี ลีตน
๑๐/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๗

นายประมุข คำแพง
๐๔/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๘

นายสมคิด สมบุญมี
๒๔/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๘๙

นายสุชาติ จันทร์พุก
๒๖/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๐

นายสุวิทย์ ทองปด
๒๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๑

นายธนวัฒน์ โคกขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๒

นายสุพัน ทองออน
๐๘/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๓

นายวันดี ภูมิไผ่
๐๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๔

นายอำนาจ พุฒสา
๑๖/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๕

นายกมล ครองยุติ
๒๗/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๖

นายรัชชานนท์ เดชพงษา
๐๔/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๗

นายพรชัย กล่อมเกลา
๐๙/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๘

นายเชือม

่

บุญกรม
๐๙/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๗๙๙

นายสุริยะฉัตร จินาวัน
๒๑/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๐
นายรุ่งอรุณ สมหวัง

๒๖/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๑

นายนม ชมเชย
๑๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๒

นายวิทยา ปาเฉย
๒๔/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๓

นายต่อศักดิ

์

สินทองน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๔

นายสามารถ ขุนพานทอง
๑๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๕

นายอนันท์ ชิณพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๖

นายวรวิทย์ รูปไข่
๒๕/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๗

นายผดุงศักดิ

์

ภูวิชิต
๐๘/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๘

นายสมจิตร พรมจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๐๙

นายสมบัติ ชาทองยศ
๐๖/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๐

นายกล้านอน ขันอาสา
๐๘/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๑

นายทวี จันทะสาร
๐๗/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๒

นายก้องเกียรติ ทัตตะวร
๒๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๓

นายสำรวย จำจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๔

นายโยธิน สอนเยียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๕

นายสุนัน

่

บัวสุดตา
๑๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๖

นายสุรชัย ชมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๗

นายสมพิศ จันทวีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๘

นายอนนท์ นัดติสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๑๙

นายกี

๋

โคสขึง
๐๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๐

นายอภิรัฐ สุริวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๑

นายวิเชียร บรรพโต
๐๕/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๒

นายสาคร นาโสก
๑๐/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๓

นายสอน ธรรมดา
๐๔/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๔

นายบูรพา นพแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๕

นายประพันธ์ ศรีพิลัย
๒๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๖

นายบุญแสง โชติเนตร
๐๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๗

นายรุ่งโรจน์ สวนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๘

นายราตรี ยันตุพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๒๙

นายโสวัต โทรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๐

นายไชยญา เสวิลัย
๐๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๑

นายทวี โอฬาริ
๐๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๒

นายวินัย มังคละพลัง
๒๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๓

นายรุ่งอรุณ บุสจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๔

นายสิทธิกร ภานุรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๕

นายชำนาญ คำสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๖

นายอดุลย์ แฉ่งเกษม
๐๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๗

นายรักษ์พงษ์ ขุมเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๘

นายสมพร หนักเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๓๙

นายโสพี พบสุข
๐๘/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๐

นายอภิชาต อาสนานิ
๐๗/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๑

นายประพันธ์ ผาด่านแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๒

นายดำรง ทิพย์คำมี
๐๙/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๓

นายนาวิน คุณหงส์
๐๘/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๔

นายสมเกียรติ เทียนเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๕

นายมเหศักดิ

์

นวกะคาม
๐๙/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๖

นายบุญนำ วงษ์ไตรรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๗

นายกฤษณพงษ์ ใสศรีดา
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๘

นายกฤษฎา ชินขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๔๙

นายเลิศวุฒิ โพลังคง
๐๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๐

นายวิชิตพงศ์ ฤทธาพรม
๒๑/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๑

นายเจริญทรัพย์ จันทร์ชนะ
๑๗/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๒

นายอำพร คำดี
๒๕/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๓

นายโอโท ชัยวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๔

นายสัญจกร ปาลวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๕

นายเดวิทย์ ปวนพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๖

นายใหม่ ภู่มาลา
๒๐/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๗

นายจรัส ทองเมฆ
๐๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๘

นายจรัญ เชือไพร

่

๑๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๕๙

นายสมาน เรืองสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๐

นายฉัตรชัย สารประดิษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๑

นายลอยลม สายสมุทร
๐๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๒

นายสกลกฤษ กล้าหาญ
๐๗/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๓

นายไพศาล พลเยียม

่

๐๙/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๔

นายลังกา หมืนโยชน์

่

๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๕

นายการไกล อ่อนมิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๖

นายชำนาญ เกษมทาง

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๗

นายสมเกียรติ หอมหวาน
๐๙/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๘

นายพฤหัส ยอดดี
๐๕/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๖๙

นายมีนา จันทิลาด
๒๒/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๐

นายจิตติศักดิ

์

จรรยายงค์
๒๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๑

นายสุวิชา นภดล
๑๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๒

นายพิศวงศ์ หาญณรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๓

นายครรชิต โพธิพรม

์

๑๒/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๔

นายเมตตา ธรรมจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๕

นายนิวัฒน์ บุญสระรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๖

นายถวัลย์ ทองประเฒ่า
๐๔/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๗

นายปรากรณ์ ทับทิม
๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๘

นายสุบัน กำหิน
๒๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๗๙

นายสมัย ลาดบัวน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๐

นายไชยญา สอนสูญ
๑๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๑

นายรังสิทธิ

์

บุตรอำคา
๑๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๒

นายลันจวน พรมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๓

นายสุพัฒน์ จันทร์เทพ
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๔

นายไพวัลย์ ล้อมวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๕

นายธวัช จิตรเฉย
๑๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๖

นายสุพร พาลึก
๐๒/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๗

นายสุภาพ เขียนค้างพูล
๐๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๘

นายไพรบูรณ์ บุญเทียง

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๘๙

นายวิญญา กาลี
๑๘/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๐

นายสนัน

่

สาระแสน
๑๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๑

นายชุมแสง กันยาทอง
๑๔/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๒

นายพงษ์เจริญ อุดมสันต์
๑๕/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๓

นายสมใจ สุขพงษ์ศรี
๑๖/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๔

นายสำราญ แสงแดง
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๕

นายวสันต์
เศรษฐพรมรินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๖

นายหนุ่ม ชาวปลายนา
๐๙/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๗

นายมานะ เขียนโคกกรวด
๐๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๘

นายวีระศักดิ

์

ไชยวัฒน์
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๘๙๙

นายพิชิต ไชยสงค์
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๐
นายวิเชษฐ ไชยแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๑

นายอภิสิทธิ

์

อ่อนพิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๒

นายนรินทร์ จิตต์รัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๓

นายสมใจ ดินประเสริฐ

้

๒๒/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๔

นายวิศวะ ศรีงอย
๑๙/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๕

นายอนุพงษ์ ศรีภัย
๐๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๖

นายมีชัย วารีพัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๗

นายสุรศักดิ

์

บุญส่ง
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๘

นายอุเทน เครือใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๐๙

นายเกษม สิงประสงค์

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๐

นายธนชัย อนังรัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๑

นายแหล่ ทวีรักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๒

นายศิริวัฒน์ แซ่ว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๓

นายสมประสงค์ ขำทอง
๐๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๔

นายแดนพิชิต โสมอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๕

นายอุทาน จันดาวัลย์
๑๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๖

นายอาคม ก้านเกตุ
๐๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๗

นายนิพนธ์ วงษ์เดอรี
๐๘/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๘

นายพีรัชชัย วัชรเสถียร
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๑๙

นายสมคิด มะโนชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๐

นายณัฐพงษ์ วนาลัย
๐๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๑

นายอาทิตย์ กะการดี
๑๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๒

นายคฑาวุธ คงประสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๓

นายสายัญ รุมา
๐๙/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๔

นายสมควร พิมพิเสน
๒๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๕

นายศักดิอนันต์

์

พลวิเศษ
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๖

นายสมศักดิ

์

สีบุญลำ
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๗

นายสมาส ไชยสุระ
๒๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๘

นายสมคิด หวะสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๒๙

นายนครินทร์ ศุภวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๐

นายบุญตา พิมมะทา
๐๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๑

นายสาคร นิลแสง
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๒

นายสายสิน จันทาคีรี
๐๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๓

นายสุริยา โคตรสมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๔

นายอดิศักดิ

์

คนเพียน
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๕

นายนันธวัช สุนทรโชค
๑๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๖

นายนรินทร์ พรมเท้า
๑๒/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๗

นายศิวัจน์ นพพิชัยวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๘

นายชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๓๙

นายสมศักดิ

์

พจน์โยธิน
๒๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๐

นายณัฐพงษ์ สุทธิพงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๑

นายสุทินันท์ พรมโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๒

นายไชยเชฐ สนิท
๑๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๓

นายยุทธนา มาตรวังแสง
๑๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๔

นายบุญถิน

่

บุญสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๕

นายวัฒนา นันตะวัน
๑๒/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๖

นายปรีชาลักษณ์ กลินเดชอุษณี

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๗

นายสอนทอง คันทะจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๘

นายรังสี เชือคำจันทร์

้

๑๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๔๙

นายวรวุฒิ อุ่นหล้า
๐๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๐

นายอดิเรก ทะวิลา
๑๗/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๑

นายภูมิพงษ์ วรรณมูล
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๒

นายพรเทพ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๓

นายสายชล สุนทรรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๔

นายพงษ์ศักดิ

์

เพียดสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๕

นายสันติชัย คงหาร
๒๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๖

นายประทีป อังคุระสี
๑๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๗

นายบุญหลง ช่วยรักษา
๑๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๘

นายสาคร แก่นนาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๕๙

นายมีชัย เต็กหลี
๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๐

นายมานพ อ่อนประชา
๑๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๑

นายเสกสรรค์ แย้มขวัญยืน
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๒

นายโอวาท สุทธัง
๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๓

นายอุดร ทรงงาม
๐๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๔

นายชาลี สมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๕

นายธวัชชัย งามประกอบ
๐๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๖

นายคุณาวุฒิ โสพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๗

นายวิวัฒน์ พรมเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๘

นายนภดล เต่าทอง
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๖๙

นายอัชราช โพธิกลิน

์ ่

๑๒/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๐

นายสุเทพ แซ่พู่

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๑

นายอรรฐกร ใจโสม
๑๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๒

นายสว่าง อานนท์
๑๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๓

นายกิตตินัย พันธุอารี
๑๙/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๔

นายทวีศักดิ

์

ศรีรุ่งเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๕

นายศิริวัฒน์ แสงประจักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๖

นายสมพาน แสงพุด
๑๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๗

นายวิชาญ ใกล้สันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๘

นายอำนาจ โพธิงาม

์

๐๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๗๙

นายไกรศร แสนทวีสุข
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๐

นายไชยวัช เคนสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๑

นายสมชาย สุขเสริม
๓๐/๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๒

นายเมธี มีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๓

นายพรศักดิ

์

สายปาน
๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๔

นายวันนะ คงสถาน
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๕

นายนครชัย ศรีประไหม
๒๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๖

นายชิษณุพัฒน์ ชมภูเขา
๑๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๗

นายสมพงษ์ แซ่จิว

๋

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๘

นายทักษิณ คานสี
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๘๙

นายจิรภัทร ร่มพนาธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๐

นายเฉลิม ไทยราชา
๐๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๑

นายวุฒิศักดิ

์

บาลหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๒

นายพรชัย หลงพิมาย
๐๙/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๓

นายก้าน จันทร์หอม
๑๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๔

นายปยะ เพ็งพงศา
๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๓ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๕

นายเจียม เข็มเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๖

นายศิวัช ปนแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๗

นายอุทัย พงษ์วัน
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๘

นายเชิดศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๔๙๙๙

นายประดิษฐ์ รักษา
๑๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๐
นายสายชล คงหนองบัว

๑๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๑
นายพรเพชร กลมณี

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๒
นายชูเกียรติ ก.วิบูลย์ศักดิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๓
นายสิทธิชัย สนิมฑัณท์

๑๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๔
นายธีระศักดิ

์

สมทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๕
นายอัครพล อภัยโส

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๖
นายอนันต์ ผ่านแผ้ว

๒๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๗
นายกิติพงศ์ มุ่งหมาย

๑๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๘
นายภาคภูมิ อ่อนนุ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๐๙
นายสุดใจ แสนหล้า

๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๐
นายอภิเดช มนทาเย็น

๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๑

นายวิโรจน์ ถนอมวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๒

นายธีระเดช โทมลา
๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๓

นายวรกรช ประสมศรี
๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๔

นายทองสุข จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๕

นายบุญช่วย แปงเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๖

นายธีรยุทธ์ ผสมทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๗

นายไพโรจน์ เรืองจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๘

นายชานนท์ แก้วงาม
๑๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๑๙

นายวันนิวัฒน์ กองจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๐
นายศรัญู อาดำ

๓๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๑

นายวรธน เม่งรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๒

นายอภินันท์ มุงคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๓

นายธงทิว สงคราม
๐๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๔

นายพจน์ กุหลาบ
๐๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๕

นายเอกวิทย์ อันทะรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๖

นายปยวิทย์ พรหมสาร
๐๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๗

นายเจียงศักดิ

์

เหมบุรุษ
๒๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๘

นายสุรพงศ์ แสนยี

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๒๙

นายเกียรติศักดิ

์

จิตติธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๐
นายทศพล สุจริต

๑๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๑

นายสำเนียง ผาพิมพ์
๑๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๒

นายจำลอง ภูสีนาค
๐๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๓

นายนิคม กาจุ๊ด
๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๔

นายภัสดา วะสาร
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๕

นายประสงค์ ลอยแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๖

นายสมควร หาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๗

นายวารินทร์ อยู่สำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๘

นายเอกชัย สุขแย้ม
๒๗/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๓๙

นายสุรสิทธิ

์

ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๐
นายฤทธิโชค บุดสีสวย

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๑

นายธีระยุทธ เทพสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๒

นายพงษ์ทัศน์ อินปาว
๐๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๓

นายธีรวัตร์ สาระพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๔

นายจรัสแสง ขันทะวัตร์
๒๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๕

นายนครินทร์ ตุลาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๖

นายนครชัย วะจีปะสี
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๗

นายนพพล สมพร
๐๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๘

นายเจน พรหมสอาด
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๔๙

นายเต็ม เรืองเพ็ญ
๑๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๐
นายสุรวุฒิ ปรเมศวร์โยธิน

๐๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๑

นายณัฐพงศ์ ชืนรัมย์

่

๐๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๒

นายโกศล ศึกษากิจ
๒๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๓

นายณัฐพงษ์ สิทธิรักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๔

นายเด่น ดีลุนชัย
๑๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๕

นายวิชัย แก้วมณี
๑๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๖

นายอนุพล เวียงแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๗

นายสิงห์ทอง แสงงาม
๑๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๘

นายเอกชาติ ภูประไพ
๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๕๙

นายณรงค์ศักดิ

์

อุบลเพ็ญ
๐๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๐
นายอุเทน แซ่จิว

๋

๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๑

นายอนุสร กวนทะลา
๓๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๒

นายวาสนา สอนช้าย
๑๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๓

นายจุฬา ชานันโท
๑๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๔

นายนิพนธ์ ผิวละมุล
๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๕

นายวีรยุทธ แปลกกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๖

นายไชยโย แสงเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๗

นายสายัญ บุญศรี
๑๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๘

นายอรรถกร น้อยคำลือ
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๖๙

นายกิตติพงษ์ การดี
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๐
นายณเรศน์ ทองสง

๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๑

นายสมเจตน์ หวนคะนึง
๒๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๒

นายสุริยนต์ พรหมวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๓

นายรุ่งโรจน์ ธงวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๔

นายประยงค์ แสวงสุข
๒๕/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๕

นายฐิติวัฒน์ สังวรศิลป
๒๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๖

นายณัฐพงษ์ ปานแสงขำ
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๗

นายเอกชัย ดารา
๑๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๘

นายเลิศพงษ์ ถานะ
๐๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๗๙

นายอาหลู แสงหมี

้

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๐
นายรัตนพล วงษ์ชู

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๑

นายพรศักดิ

์

วจีสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๒

นายฐณกร เข็มเล็ก
๒๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๓

นายวิทยา มณีรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๔

นายธีระชัย วิเศษศรี
๐๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๕

นายสิทธิชัย สิงห์เคน
๐๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๖

นายชนากิตติ

์

กรรมารางกูร
๑๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๗

นายเสมียน อุดมสันติ

์

๒๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๘

นายจิราวัฒน์ เจริญศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๘๙

นายอาทิตย์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๐
นายพรเชษฐ เพชรสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๑

นายยศภูมิ ประจวบสุข
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๒

นายเวียงสวรรค์ ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๓

นายเลอพงษ์ มันกุล

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๔

นายรณชัย มาเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๕

นายรุ่งทวี แต้มศรี
๒๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๖

นายณัฐภรณ์ ธาราทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๗

นายนพพนธ์ เฮงเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๘

นายอำนวย กุลพินิจ
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๐๙๙

นายพิษณุกรณ์ ลายทอง
๑๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๐
นายแสงธนู ชูจิตร์

๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๑

นายอำนาจ มารัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๒

นายเดชา แทนสา
๐๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๓

นายมนัส นวลแสง
๐๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๔

นายปฏิพัทธ์ บุญเรืองรอง
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๕

นายเดชา บุญทนาวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๖

นายวรเดช อิงคยะกูล
๑๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๗

นายชัยวัฒน์ บุญวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๘

นายภาณุพงศ์ ศรีละพัฒน์
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๐๙

นายนิกร สรสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๐

นายเกรียงไกร พรมมา
๑๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๑

นายส่งเสริม วรรณหนองคู
๑๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๒

นายวิรัช คงเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๓

นายวันธุ กองเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๔

นายศรายุทธ จันทร์ลี
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๕

นายชัยวัฒน์ อุทา
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๖

นายสุรพงษ์ ทองไพบูลย์
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๗

นายจรัสเดช ประจวบสุข
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๘

นายสาโรช โตลำ
๐๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๑๙

นายอนุรักษ์ เอือนกลาง

้

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๐

นายกฤษฎา พลเทพ
๐๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๑

นายเฉลิมเกียรติ มาตกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๒

นายสุริยน รุ่งวัฒนพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๓

นายสราวุธ ดิษฐ์แสง
๒๕/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๔

นายวิสันต์ วิเชียรซอย
๒๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๕

นายอรรถพล ประทีป
๒๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๖

นายอนุวัฒน์ หาพา
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๗

นายวิชิต คล่องดี
๐๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๘

นายดุสิต ชูรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๒๙

นายวิชัย ภานุพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๐

นายวีระยุทธ สีพร
๐๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๑

นายทวีศักดิ

์

แพงศรี
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๒

นายวสันต์ ปองบุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๓

นายวรุต ดวงวัง
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๔

นายอิสรา เข็มทอง
๒๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๗ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๕

นายศรัณย์ ศรีวิจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๖

นายไทยสมุทร แจ้งจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๗

นายมงคลชัย ศิริเทพ
๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๘

นายสุรเดช พิลาธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๓๙

นายสุรเชษฐ์ เชือช้าง

้

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๐

นายอานนท์ ปสสาสุ
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๑

นายณัฐพล ทองบ่อ
๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๒

นายสุทัศน์ โพแตง
๐๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๓

นายไมตรี ขาววงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๔

นายสัมพันธ์ กลับดี
๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๕

นายธวัชชัย ภูมิชูชิต
๑๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๖

นายนิคม ไชยสิน
๑๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๗

นายสุภาพ พาหอม
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๘

นายอนุสรณ์ จรัสมโนธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๔๙

นายพรมมา บัวบุพผา
๑๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๐

นายอิทธิเดช พรมพิศาล
๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๑

นายเฉลิมศิลป จันทรศรี
๐๖/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๒

นายอำนาจ โพธิศรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๓

นายสามารถ อยู่ยืน
๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๔

นายเชิดศักดิ

์

คล่องขยัน
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๕

นายสมหมาย ปยาไพร
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

สุริโย
๐๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๗

นายณัฐพงศ์ ผลโยน
๐๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๘

นายอเนก เพ็งวิภาส
๒๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๕๙

นายกฤษณะ ขวัญสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๐

นายอานนท์ ศรีคะชา
๐๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๑

นายสุธน วงค์อ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๒

นายธนพล บัวลี
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๓

นายปรวีร์ สามนคร
๐๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๔

นายประวิทย์ วงษางาม
๒๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๕

นายสัมฤทธิ

์

ออกรัมย์
๑๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๖

นายภาคภูมิ บุตรบ้านราช
๒๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๗

นายวัลลภ สะประทุม
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๘

นายสุพัฒน์ คำนวนวัน
๑๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๖๙

นายสมบัติ บุญชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๐

นายชวดล กุลไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๑

นายทรงยศ ประสมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๒

นายทีรเทพ หาญมานพ
๒๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๓

นายภูมินทร์ เจริญชัย
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๔

นายสุทธิพร สุริยะ
๐๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๕

นายนุกูล ลำเกาะกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๖

นายชัยโชติ ชินจอหอ
๑๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๗

นายชานุวรรธน์ ประกอบแสง
๐๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๘

นายวิเชษฐ์ รัตนวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๗๙

นายฉกาจ ปะหมี
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๐

นายมานพ เพียรชอบ
๑๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๑

นายสุพัฒน์ หล้าปุย
๑๒/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๒

นายทินกร กองเงินนอก
๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๓

นายวันชัย ถอยกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๔

นายนิรันดร์ ศิลายศ
๐๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๕

นายพิเชษฐ์ คลองโคร่งเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๖

นายอนนท์ ทองปด

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๗

นายปฏิวัติ ค่าเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๘

นายปยะพงษ์ สิงห์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๘๙

นายชัยรัตน์ ผุดผา
๐๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๐

นายอนุวัฒน์ มูลก้อม
๐๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๑

นายอนุชา ไชยราช
๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๒

นายมนูญศักดิ

์

พันธุ์สุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๓

นายปองผล ต่อมกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๔

นายวิทวัส ศรีวิชา
๐๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๕

นายชนะ แซ่ว้าง
๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๖

นายอดิพล มุ่งหมาย

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๗

นายภูมิพัฒน์ ภูมิอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๘

นายเป แก้วอินตัย
๑๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๑๙๙

นายธีระพล จูมนา
๒๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๐
นายสุรสิทธิ

์

ศรีหานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๑

นายสุริยันต์ วงศ์ทะเล
๒๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๒

นายอภิชาต โพนยะเขตร์
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๓

นายอรัญ แสงสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๔

นายวิทูล แก้วยก
๑๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๙ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๕

นายโยธิน ผิวแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๖

นายชาติชาย อนุ
๑๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๗

นายกิตติพงษ์ ขำเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๘

นายวิษรุท นันภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๐๙

นายเกรียงไกร เกิดรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๐

นายเกียรติพล สำราญดี
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๑

นายพงศ์สันต์ พ่วงรอด
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๒

นายอมรพันธ์ เจริญสุข
๒๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๓

นายประสิทธิ

์

พิมพ์กรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๔

นายธนาวุฒิ ขอนรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๕

นายพรศักดิ

์

จีนหลง
๑๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๖

นายนนทนัน ไกลวัลย์
๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๗

นายจีรโชติ สัชนะกุล
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๘

นายมาร์ค อินทะวงศ์เงิน

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๑๙

นายธนวัฒน์ ภู่สอง
๑๓/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๐

นายสมชาย ลาดวงสา
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๑

นายพิชิต วิเศษลา
๐๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๒

นายธนกร คำพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๓

นายพงษ์พัฒน์ ประพันสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๔

นายอาทรณ์ แสงรี
๐๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๕

นายแสงศักดิดา

์

หัวเสือ
๑๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๖

นายพุทธ วาป
๐๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๗

นายภัทรพงษ์ ทันใจ
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๘

นายปรวัฒน์ เกษมสุข
๒๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๒๙

นายยุทธศาสตร์ แก้วคำ
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๐

นายชานนท์ ขันเสน
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๑

นายวงค์ชัย อ่อนน้อม
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๒

นายวิทยา ขามก้อน
๑๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๓

นายภาคภูมิ บุญงาม
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๔

นายจักรพงษ์ คงชัย
๒๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๕

นายเสรี ฤทธิลือชัย

์

๐๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๖

นายนิรันดร์ อัฒยาศัย
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๗

นายอำพล แย้มพจน์
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๘

นายจักรกฤษ กลมมาลี
๒๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๓๙

นายทักษิณ เขียวชัยภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๐

นายชัยยันต์ ทองรุ้ง
๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๑

นายเฉลิมลาภ บุญพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๒

นายศักดาวุธ ลมพัด
๐๔/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๓

นายกัมปนาท ประสานสุข
๑๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๔

นายกรีชัน ชาวเมืองโขง
๐๔/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๕

นายนัท ทาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๖

นายอำพร บังศรี
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๗

นายจักรกริช จันทะวงษา
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๘

นายชานนท์ แพเสือ
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๔๙

นายกฤษกรณ์ พิมเห็ม
๐๓/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๐

นายชัยฤทธิ

์

บุญเอก
๐๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๑

นายมนตรี แซ่ลี

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๒

นายจำเนียร พิมโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๓

นายวิรัช อนันตสฤษกุล
๑๑/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๔

นายอรรถพงษ์ ศรีปู
๐๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๕

นายสาคร ราชสมบัติ
๑๐/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๖

นายอนุวัฒน์ จันจำรูญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๗

นายราชัญ สมใจสุข
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๘

นายวินัย จันทึก
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๕๙

นายขันชัย ศรีบุรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๐

นายสมทรง ขุนพรม
๒๓/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๑

นายจักรพันธ์ ยิมเยือน

้ ้

๐๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๒

นายกฤษณะ ปนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๓

นายมนตรี สิงห์ลี

่

๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๔

นายสุเมธ จูมโรง
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๕

นายมลตรี จันทรา
๑๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๖

นายสุนทร เกษนอก
๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๗

นายศุภชัย พันธ์กว้าง
๓๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๘

นายณัฐพร มุกดาโรจน์
๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๖๙

นายภานุพงษ์ สินภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๐

นายชัยพร บุญมี
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๑

นายปญญา สำรวมรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๒

นายประมุท บุญเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๓

นางรมย์ชลี จินดาวนิช
๓๑/๐๕/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๔

นางบูรณศรี แหวนเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๕

นางล้วน นพรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๖

นางเลือม

่

เสือมเทพ

่

๒๓/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๗

นางมณเฑียร สิงห์สุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๘

นางหลอม สัญญา
๑๒/๐๔/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๗๙

นางทิพย์ประภา เจมส์ฟร้อนด์
๑๔/๐๔/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๐

นางเภา ดีบุปผา
๐๑/๐๕/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๑

นางปรียานุช เรือนขำ
๒๓/๐๗/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๒

นางสาวรัตนาภรณ์ เอกนิยม
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๓

นางสาวอลิษา แซ่โง้ว
๐๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๔

นางสาวศรีสุดา ชิตพันโท
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๕

นางสาวมาลัยทอง พิมพกิจ
๐๙/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๖

นางสาวจำเนียง เกือกูล

้

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๗

นางสาววาสนา เย็นใจ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๘

นางสาวสาวิตรี หวังเงากลาง
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๘๙

นางสาวสกุณา คำเครือ
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๐

นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๑

นางวฤณดา บุญนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๒

นางสาวแหม่ม โพธิกระจ่าง

์

๐๕/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๓

นางสาวสายชล จันทเมธิ
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๔

นางกิงเพชร

่

อึงอาภรณ์

้

๐๕/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๕

นางสาวจันทนา คำต่าย
๑๒/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๖

นางสาวนุชราพร ร่วมเชือ

้

๑๖/๐๗/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๗

นางสาวพรไพลิน บัวใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๘

นางมาคำ คำเตือน

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๒๙๙

นางวันเพ็ญ แก้วอินตา
๒๔/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๐
นางสาววนิดา สราญรมย์

๐๘/๐๘/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๑

นางสาวมณีกาญจน์ แก้วษรดี
๐๙/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๒

นางเตือนใจ บุญกอง
๑๗/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๓

นางสาวเสาวภาคย์ ศรีนวลจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๔

นางสาวสุกัญญา ปราบพาล

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๕

นางธันยมัย ชัยสง
๑๖/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๖

นางสาวประดิภา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๗

นางพรกมล พ่อกว้าง
๐๒/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๘

นางขันทอง เวียงสมุทร
๐๕/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๐๙

นางสาวเนตรนภา เทียนชัย
๐๖/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๐

นางสาวสุริน ภูมิรัง
๑๕/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๑

นางสาวบัวไล เพียวิเศษ
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๒

นางสาวนวลละออง รังหอม

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๓

นางสาววิลัยวรรณ ยุทธโส
๐๕/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๔

นางสาวสุภาพร เทพชลา
๐๗/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๕

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวัล
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๖

นางสาวอนัญญา สุวรรณขัน

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๗

นางสาวละมัย จูมพะบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๘

นางสาวธิดารัตน์ บ่อแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๑๙

นางสาวลาวแพน ถินสำอางค์

่

๑๒/๐๔/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๐

นางวิสารทยา เอดูบยาห์
๐๖/๐๘/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๑

นางสาวจุฬาวรรณ อามาตย์
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๒

นางสาวทัศนีย์ โอวาท
๐๒/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๓

นางสาวรัตน์มณี มหพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๔

นางสาวรัฌนา สิทธิการ
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๕

นางสาวสำเนียง ทองจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๖

นางสาววรรณิภา ยีจอหอ

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๗

นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองศรี
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๘

นางสาวสุภิญญา เหลืองอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๒๙
นางสาวอาภรณ์รัตน์ เบิกบาน

๑๔/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๐

นางคำใส สุนรกุมภ์
๒๖/๐๙/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๑

นางสาวปญจมา โพธิผาง

์

๐๖/๐๘/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๒

นางสาวกัญญา คำแพงราช
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๓

นางสาวธิดารัตน์ ลิมศรัทธาธรรม

้

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๔

นางสาววิชุดา ศรีสืบพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๕

นางสาวเรียม เนตรรุ่งเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๖

นางสาวสะอาด แฟมไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๗

นางสาวสุวิภรณ์ นวลออง
๐๘/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๘

นางสาวอัฑฒ์ศยาณ์ ทองบริสุทธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๓๙

นางสาววิไลรัตน์ แก่นจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๐

นางสาวปนัดดา ศรีเจริญสุข
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๑

นางสาวแสงดาว มุขศรี
๑๒/๐๘/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๒

นางสาวพิรัญญา เหล็กศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๓

นางอรัญญา อ่อนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๔

นางสาวสุมิตรา นิลสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๕

นางสาวเพียงพลอย ขำชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๖

นางสาวสุวารี เด่นซอ
๑๒/๐๔/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๗

นางธันยพัต ทองแท้
๑๔/๐๔/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๘

นางสาวนงนุช รัตนา
๐๑/๐๕/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๔๙

นางสาวริสา ฟูเฟอง
๒๓/๐๗/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๐

นางอามร อัตโน
๐๗/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๑

นางธันยพร เทียมแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๒

นางพนารัตน์ เกาะลอย
๐๖/๐๘/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๓

นางรัชนี คิดสี
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๔

นางจันทร์เพ็ญ สุวชัย
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๕

นางสาวอาจารีย์ อ่อนจาด
๐๘/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๖

นางสาวอุไร เห็นกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๗

นางสาวกิติยา แท่นเครือ
๐๘/๐๖/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๘

นางสาวกนกวรรณ ธนฉัตรสิริ
๑๖/๐๗/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๕๙

นางดวงใจ ฤกษ์ลัดคณา
๐๖/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๐

นางเพ็ญนภา ยีสุ่นหอม

่

๒๔/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๑

นางแสงจันทร์ ราชหุ่น
๐๙/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๒

นางสาวปราณี หนูพิมาย
๑๗/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๓

นางสาวรัดดา ข้องม่วง
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๔

นางสาวศิริไทย ทองราช
๑๖/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๕

นางสุมาลี ศรีขัดเค้า
๐๔/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๖

นางสาวสาวิตรี สร้อยสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๗

นางสาวขวัญฤทัย บุญเฉย
๐๕/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๘

นางสาวลำไพ มูลเชียงใต้

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๖๙

นางงามมิตร อินทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๐

นางสาวอัญชลี สลับศรี
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๑

นางสาวบุญศิริ แก้วกิต

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๒

นางเบญจวรรณ แช่มฉิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๓

นางสาววลัยพร คล้อยเอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๔

นางสาวพัชราภรณ์ ของเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๕

นางอริรา นามสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๖

นางสาวลัดดาวัลย์ สุนทรไชย
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๗

นางสาวชมพู่ แจ่มจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๘

นางสาวทิพวรรณ แจ่มจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๗๙

นางสาววิภาวรรณ คำใส
๐๑/๐๕/๒๔๘๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๐

นางปราณี ปนบรรจง
๑๒/๐๘/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๑

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสว่าง
๐๖/๐๙/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๒

นางสาวทิพยวรรณ สังข์วิเศษ
๒๓/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๓

นางสาววริฐฐา ทิมทอง
๑๒/๐๘/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๔

นางสาวสุชาดา ปลังกลาง

่

๐๑/๐๕/๒๕๐๐
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๕

นางสาวนำฝน มันยืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๖

นางสาวแพรพร พรมวัง
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๗

นางทองบาง บ่อเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๘

นางสาวกันญา แสนสวาท
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๘๙

นางสาวกันตะนา พาระแพง
๑๔/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๐

นางสาวศิรินภา ทัพซ้าย
๐๑/๐๓/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๑

นางสาวมณีรัตน์ แสนธิ
๐๕/๑๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๒

นางสาวอมรรัตน์ ชาญสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๓

นางสาวอุทุมพร ฤทธิถิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๔

นางสาวสีแพร โนนแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๕

นางสาวเทียมแข เขียนแววดี
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๖

นางสาวขนิตฐา เขาแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๗

นางสาววิวาห์ อว่มคุ้ม
๐๔/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๘

นางสาวนิรชรา ปญญาวิภาส
๑๘/๐๖/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๓๙๙

นางสาวณัฐธยาห์ แซ่จึง

่

๑๑/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๐
นายกฤษฎา จงวัฒนา

๐๑/๐๒/๒๕๑๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๑

นายกิมเหว่ง รัตนโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๒

นายจักรี แก้วประไพ
๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๓

นายจิรวัฒน์ แสงดิษฐ
๐๕/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๔

นายชัชวาลย์ สถิตธรรมรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๕

นายเชิดยศ จีระวัฒนรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๖

นายธนดล ธันยบูรณ์พิพัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๗

นายธำรง กิจจา
๐๑/๐๒/๒๕๐๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๘

นายนที ดวงกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๐๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๐๙

นายนบพร ดีจันทึก
๒๘/๐๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๐

นายนิกร ไพเราะ
๑๑/๐๓/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๑

นายบรรชา แสงกระสินธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๒

นายปญญา ขันเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๓

นายพงษ์ศักดิ

์

แสงวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๔

นายพัฒนา เพชรกูล
๑๗/๐๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๕

นายพาณุ โพธิเหลือง

์

๑๐/๐๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๖

นายพินิจ ฤกษ์มาก

๒๓/๑๒/๒๔๙๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๗

นายพิสิษฐ แสงเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๘

นายภานุพงษ์ เรืองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๑๙

นายมงคล ศิริมงคล
๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๐

นายวชิรา เกษแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๑

นายวรวิทย์ ใจมัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๒

นายวรินทร์ ออสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๓

นายวัลลภ อาริยะยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๐๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๔

นายสถาพร กุมมาลี
๒๘/๐๔/๒๕๑๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๕

นายสนอง ท่วมกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๑๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๖

นายสรวุฒิ สังวาลย์วร

๒๖/๑๑/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๗

นายสัญญา ลำสิริถาวรกุล
๒๒/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๘

นายสันไชย ใจฉวะ
๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๒๙

นายสาธิต วาณิชย์ปฏิยุทธ์
๐๙/๐๔/๒๕๒๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๐

นายสายสิน วันสีดา
๑๒/๐๙/๒๕๑๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๑

นายสำเริง เรียนงาม
๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๒

นายสุรชัย ชาวไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๓

นายสุริวงศ์ ธรรมโมรา
๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๔

นายอรรถพล คำสุทธิ
๑๘/๐๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๕

นายอรรถพล เพชรพินิจ
๐๙/๐๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๖

นายเอกชัย พันธุ์นิยม
๑๗/๐๓/๒๕๒๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายพินิตนันท์ เรืองจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายปุรินทร์ จันทะโสม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

เจ๊กจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายรัชพล ห่อยไธสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงบุญญพัฒน์ สินสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงรัชณี สะเดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงนภัสสร ชาติจันทึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เคนานัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงพัชรา จงจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงขจีวรรณ เพียซ้าย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายสิทธิชัย เติบจันทึก
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายประภาส กิงวงษา

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายอานนท์ สุดจันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายธยกร ยศสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายชนสรณ์ โชติจันทึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายธนพล เลียมไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หิรัญคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงธินัชช์ กฤษฎารักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทิบจันทึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

คีรีกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายชนวิทย์ เชิดชู
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายพัชรพงษ์ ชมจันทึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายฟาสยาม สอจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายอรรถชัย สุวรรณขันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายอนิทัศน์ น้อยจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายสรศักดิ

์

วศินไพบูลย์วงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายนนทพัทธ์ สุดจันทึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายพุฒิภาน คมขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายวันชัย จันทร์นอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายนิพพิชณน์ เตียนจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุตรีวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายวัชรพล รุ่มจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๐

เด็กชายณัฐพล รักธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ แดงจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายวีรภัทร์ เตียนจันทึก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายธรรมนูญ อิวจันทึก

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายจักรกฤษ อุ่นคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายปรีชา โคตรศรีวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ นามวงศ์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายกุศล เมิดจันทึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายภัทรพงษ์ เพียซ้าย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๐

เด็กหญิงนลิน หวังท่ากลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงณัฐพร สีดาเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา ฝาไธสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงวาสนา ภาษี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงจิดาภา นาชัยดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงจิราพร ชำนาญเลือย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา ธุรกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงอาทิตญา เชิดชู
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา แสนเกียง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา ฝอดสูงเนิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายรัตนพล ใจเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

วัดจันทราราม  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๑

นางสาวแพรวนภา สอนทวีรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๒

นายชาตรี มาศรีสุขสานี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๓

นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิจันทึก

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธนะพงษ์ มะสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงรัตติกา คุ้มตระกุลโชค
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงอรไพลิน เพ้ยจันทึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงอริสรา ห้วยจันทึก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงปทิตตา จรจาก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงฟาพราว เจ๊กจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายภราดร โงสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๑

เด็กชายภราดร ก้านขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๒

เด็กหญิงวนิดา สุขวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนะชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมุนลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๕

เด็กชายไชยยศ พาจันทึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงรุจรินทร์ เทียงจันทึก

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๗

เด็กหญิงกัลยกร ถำกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงปาริดา เฮ้าจันทึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๕๕๙/๕๕๐๙

เด็กหญิงสุภาพร เมืองสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๐

เด็กหญิงเพียงใจ หวลจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา แดงฉาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงชาลินี สิงห์สระน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงปยรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์สระน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงนิติญา โตสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงกุลธิดา เอกะศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงชญานิตย์ พลสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ เผือดจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายนวพรรษ บัวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๐

เด็กหญิงปวีณา ยิงเร่งเริง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายพงศธร หาญจันอัด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงวรันธร สมปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายวุฒิชัย ปานรัก
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๔

นายอดิศร จันทร์กลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงอาภัสรา พลจันทึก
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีวัฒนา วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายธรรมนูญ จีนเกิด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายปกรณ์ ยงยุทธ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ เจิมขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงจิราพร ช่างเกวียน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๐

เด็กหญิงนุจรีภรณ์ สุภาพพูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงวิรัลยา หินซ้อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงวิยะดา คะสุวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงอินทิรา อุทยานวิชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงเมทนี คำมูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายณะฐพล พันจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงปภัสรา ตีบจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายพีรภัทร์ พรมวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เหล่าบัวดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายอภินันท์ ผ่องสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายสิทธิพร ทวี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายศุภวิทย์ นามราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายจุฑาภัทร พันจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิทธิโภชน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงปริญญา พลจันทึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงธนาภา เสิงสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงจิรัฏชนก ไผ่เลียง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แฝงศรีพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายปญญา ประเสริฐผล
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สันกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๐

เด็กหญิงศิริพร กาญจนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รวยดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุโต
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงพนิดา ดงเย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงชลดา หมวกสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงศุภกานต์ ปนพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงกรกมล หอมเย็น
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายอนุสรณ์ เริงศุกร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ หมอจิตพิมาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงนริศรา ตีบจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๐

เด็กหญิงศิริรุ้งทิพย์ โชติโคกสูง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงศศิธร เกณฑ์ขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงสุนิศา ม่วงจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงอาภัชนีย์ พิกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย เหลืองกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงชลิตา วิงสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายพิเชษฐ์ ใจเอือ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายนนธวัฒน์ รัตนวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายประสิทธิ

์

ศรีเดช
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายภานุรุจ เนืองกระโทก

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๐

เด็กชายดนัย สุตนนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายสรธัญ หีบแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ มีชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายขวัญยืน ภู่เพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายรฐนนท์ อบมาพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายสหรัฐ จักรทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงปยฉัตร ศิริรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงปยฉัตร ศิริรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงเบญจมาศ สุขสว่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงการต์รวี ชูชีพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เกิดจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ธรรมเพียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงศศินา ฝองสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงลลิตา ชินนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายธีรภัทร ดวนจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงศรัญญา หวังคำกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๖ เด็กหญิงจันทร์เต็มดวง
จันทร์เอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงจิราภา รอดชะพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงณัฐธิชา สำนักแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงนริสรา เพียซ้าย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๐

เด็กหญิงพรฤดี เหิดขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงพลอยสวย เดชขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงเมวิกา คีรีกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงรัตนา เหมกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงวันใส วงศ์ไผ่แดง
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงสุริสา ภูมิชูชิตร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีคิวหนองหญ้าขาว

้

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พันธุมาศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ วงศ์เวียน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงภัสสร ประทุมทัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงเด่นนภา ใจดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายวายุวัตร ดีโคกน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๑

เด็กชายธีรพงศ์ พิมพ์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๒

นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์
๒๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๓

เด็กชายบดินทร์ชัย แตะต้อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงศรัญญา แซวจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วัดใหม่ลาดอุดม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๕

นายอาสนะ สุพรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๖

นายสรายุทธ อุตรทุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๗

นายวายุพงษ์ โปร่งสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๘

นายกิตติพันธ์ ดำสูงเนิน
๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๐๙

นายไชยวัฒน์ ยังวัฒนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๐

นายทินกร รองศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๑

นายชยากร เพิมดี

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๒

นายวัชรพงษ์ มะสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๓

นายทศพล หวัดสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๔

นายอุดมทรัพย์ จันทารัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๕

นายศุภกิจ ทรัพย์สูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๖

นายอัครเดช ศรีทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๗

นายจิรายุทธ์ เชือดี

้

๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๘

นายกฤตภาส กาญจนธยศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๑๙

นายโยธิน พงษ์ประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๐

นายชัยนันท์ ขุนสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๑

นายรติพัฒน์ ศิริกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๒

นายสาคร ทิมสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๓

นายบุญฤทธิ

์

ทุนสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๔

นายธนธรณ์ ลักขณาศิริวัตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๕

นางสาวพรชิตา กล่องสูงเนิน
๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๖

นางสาวศศิวรรณ ธงภัทดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๗

นางสาวอริสา ปกสูงเนิน
๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๘

นางสาวนัฐติยา เรียงจอหอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๒๙

นางสาวสุภาพร เรืองสูงเนิน
๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๐

นางสาวกมลชนก เลิศจันทึก
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๑

นางสาวสรัญญา ตะนัง
๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๒

นางสาววาสนา โพธิสูงเนิน

์

๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๓

นางสาวสุนิสา จริงสูงเนิน
๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๔

นางสาวจิตริน ริมพันดุง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๕

นางสาวจันทร์นภา ปานสูงเนิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๖

นางสาวอมรรัตน์ ดินจันทึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๗

นางสาวปรางวไล ฤทธิศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๘

นางสาวธิดา จิรลานนท์
๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๓๙

นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์
๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๐

นางสาวเบญญาภา ศิริภาพ
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๑

นางสาวสมคิด ต่วนสูงเนิน
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๒

นางสาวสุจิตตรา หน่อสีดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๓

นางสาววงเดือน ทิสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๔

นางสาวแพรวพราว เรืองสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๕

นางสาวพัชรกาญ ฝาดสูงเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๖

นางสาวสุจิตตรา จันทะวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๗

นางสาวลัดดา สอนลุน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๘

นางสาวภัสราภรณ์ เหลือถนอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๔๙

นางสาวชญานิศ วงหนองแล้ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๐

นางสาวอารดา รักศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงอริสรา โดนสูงเนิน
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงวิภาวินี ขวบสูงเนิน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงอรปรียา พลอาชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงชญาดา สายแสน
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายณัฐพล เชิญกลาง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายยศพงศ์ สุวะมาตย์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายเจษฎากร จบสูงเนิน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายศุภกร ปลังกลาง

่

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายสุวัฒนา ลาภสูงเนิน ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๒ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงกาญจนาพร เหียงสูงเนิน

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงกุลจิรา สามสูงเนิน
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงดวงกมล ปดสูงเนิน
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงนิชาภัทร ชาญสูงเนิน
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๔ เด็กหญิงวรรณกาญจน์
โปรดสูงเนิน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงอภิปราย เติบสูงเนิน
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นาใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายเมษา จิมสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง หนองบอน  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงปนัดา เสชนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากลาง หนองบอน  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงเจษฎา จันจันทึก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ใหม่สันติ  

นม ๔๕๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายณัฐดนัย ปอสูงเนิน ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงณัฐธิยากร หอมสูงเนิน
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงนิชา พิมพ์สูงเนิน ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงศิริขวัญ โคตรสีทา
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงสุนิสา รัตนา
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงออมทรัพย์ สิทธิแสน
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา สันติสีลาราม  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงพัชรี หูกขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงสุรัฏยา คำน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๗

นางปาริชาติ ธัญญรัตนาทิตย์ ๔/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๘

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
๒๕/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๗๙

นายนิยม ธัญญรัตนาทิตย์ ๒๐/๒/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๐

นางวิไลวรรณ โคกขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วบุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายธงชัย พวงสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงปวีณา ชาจอหอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงพนิดา หึกขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปอสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายศุภณัฐ เผยโคกสูง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หึกขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายอัครพล ฉันทิยานนท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายเอกชัย หึกขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๐

เด็กชายกฤษฎา พาวขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงกาญจนา เกขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายก้องไกร ใจใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายจุลจักร พัดโท
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายชยุตม์ แกดขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี ปวงขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี แบขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๗

นางสาวกนกวรรณ กลันกลอน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๘

นายธีรเดช คำเสียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงนำฝน เจิมสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๐
นางสาวนัฐวดี เลิศขุนทด

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๑

นายพงษ์สิทธิ

์

หาดขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๒

นางสาวศิริพร หาดขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๓

นางสาวสุทาวดี เชือจันทา

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๔

นางสาวจิราพัชร สงพะเนาว์
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริใน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๖

เด็กชายอัศนัย อยู่ปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๗

เด็กชายอนุพงษ์ อยู่ปาน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ภูมิโคกรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๐๙

เด็กหญิงจิราวรรณ นาคพลกรัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๐

เด็กหญิงชัชญานุช ภูมิจันทึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงต้องตา ซ้อนพุดซา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน จุลขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงลูกศร เยสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงหรรษธร บรรจมาตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายโชคอนันต์ โมงขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงโชติกา หมืนหาญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงกฤษณา นิยาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงชลธิชา สีขันค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๐

เด็กหญิงธณิตา เขียวหวาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุคุณพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายนัฐวุฒิ บัวลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงนำฝน แล้วงค์คต
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พร นิยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงลักษิกา สิมขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงสโรชิน คามขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายอานนท์ คงขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายธวัชชัย ภิรมย์ชม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงวิภาดา พึงขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๔ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๐

เด็กชายกันติทัต โบดขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๑
เด็กหญิงกาญจนพัชร เพมขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายจีรพงษ์ พลขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายฉัตรเพ็ชร เพชรประไพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงชลธิชา พัดขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายชานนท์ สมสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ สามารถ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายณัฐพล มืมขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มดขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมียกขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๐

เด็กหญิงดุสิตา พุขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงทานตะวัน เวสูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายธนธรณ์ ศิลปชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงธีราพร เมียนเทศ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายนภัทร ยวดขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงนภัสสร จำบัวขาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงนภัสสรณ์ แย้มเมล์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงประวีณา เพียรขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงพิมพิศา สีนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายพีรดนย์ พืดขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสพลกรัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายภานุพงษ์ เวียงสันเทียะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายภูกฤษ ทองสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงยุพา ศิลปชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำไทยกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงวรรณวิษา รัตนธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงศลิษา เอกพิมพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายสนธยา สิงสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายสรชัย สามารถ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๐

เด็กชายสิทธิพล สิทธิเสือ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงสุฑารัตน์ จิตร์จันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายสุทธิกานต์ พันชนะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เพ็งขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายสุธิมนต์ เพียดขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา เพียรทำดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี สวยกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายสุรชัย ลิขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายสุรเดช บูรณ์ขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายอนุชิต แพะขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๐

เด็กชายเขตติภูมิ หวังหมู่กลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายเจษฎา ทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงเพียงตะวัน หวดขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายไพวรรณ พันโภคา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงกุลสินี หอพิกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

แกมขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายชัยธวัช เลนสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายชาติ บีกขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ ชันขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงณัฐภา มูลขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พืมขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายธนากร เกตุนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๒

นายธีระศักดิ

์

กระจ่างโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายพงศกร นิลวรรณบดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายพนธกร พืมขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายภูวดล พึงขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ ภูมิโคกรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๗

นางสาววรพร เจิงสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายวรุตม์ พิกขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายวัชรพงศ์ อู๋สูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๐

เด็กหญิงวิภาพร พืมขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ อึงขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงสโรชา น้อยพันธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ย่อมจะโปะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงอินทิรา สัมมาสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายเอือการย์

้

ฟากวิลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๖

นางสาวกันภิรมย์ เบียดขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๗

นางสาวจิรากร ยีสุ่นหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๘

นางสาวทิพย์สุดา เหิมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๗๙๙

นางสาวธันยา ภูสมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๐
นางสาวนพัศกมล กาศคำสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๑

นางสาวนัฐฐนิชา ชาติวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๒

นายรัฐเกียรติ พืมขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๓

นางสาวรัตติกาล เพิดขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๔

นางสาวรัตนาภรณ์ ชมขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๕

นางสาววานิช พันชนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๖

นางสาววานิชชา พันชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๗

นางสาววิดารัตน์ ทวนขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๘

นายวิวัฒน์ หลวงพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๐๙

เด็กชายศราวุฒิ หาญสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๐

นางสาวศศิกานต์ ชอนขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๑

นางสาวศิริประภา ศรีแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๒

นางสาวสุดารัตน์ งิมขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๓

นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๔

นายสุทธิพงษ์ บุญมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๕

นางสาวสุนิศา ค้างสำโรง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๖

นายเกียรติศักดิ

์

พาวขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๗

นางสาวเขมิกา เรืองเดชผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ต่างสันเทียะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๑๙

นายกิตติศักดิ

์

คงสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๐

นางสาวงามตา ทวยขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๑

นายจิรวัฒน์ จะชาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๒

นางสาวณัฐณิชา มูลเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๓

นายติณณภพ มาชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๔

นายปฏิพล เทพไทยสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๕

นางสาวประณิดา ทองเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๖

นางสาวสาวิตรี ฟากวิลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๗

นางสาวอภิญญา พุขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๘

นางสาวอริสา เพ็งขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๒๙

นายเกียรติศักดิ

์

แชงขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๐

นายเจษฎาพล เทียงกระโทก

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๑

นางสาวเยาวลักษณ์ ชมโนนลาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๒

นางสาวพิมพ์ลภัส พุขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๓

นายวีระชัย ประทุมขำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๔

นางสาวอรพิน เปลียนจันอัด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๕

นายณัฐพล มงคลไชย
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๖

นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๗

นางสาววาสนา คินขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๘

นายธีรพัฒน์ อินทะดก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พลสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ อินสุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๑

นางสาวพิมพ์นิภา
ตระการวณิชยกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายเจษฎากรณ์ จงผ่อนกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายวายุศักดิ

์

เก็กฮัว

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายสมศักดิ

์

เจือบัวขาว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๕

เด็กชายอลงกต เขยนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายอัษฎา เธียรพรมราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงวริศรา สระภูทิพย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายเจริญ เกตุศรีเผือก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายชาคริต บัวทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๐

เด็กชายธนภูมิ มินทร์จันทึก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายพีระพันธ์ มณีรอด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๒

เด็กชายรุ่งรดิศ แม่นสอนลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๓

เด็กชายศิวกร เพ็งพรรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๔

เด็กชายอมร ประมวลคิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงจามจุรี สีนวล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงจีรพรรณ เพียซ้าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงชฎาพร ภูเวียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงทิพย์รดา การเกณฑ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงนิพาดา เพียซ้าย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๐

เด็กหญิงปรีญารัตน์ เหิมขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงพลอยชมพู หร่ายขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงไพลิน
กิตติเวทยานุสรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงรักษา ทวยไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงวรรณภา ปานนุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงสิริวิมล แม่นสอนลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงสุภาพร สุทธิจันทึก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงอลิษา เข็มรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

แปงกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายภิเศก เจิมสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงณัฐมน อาจวิชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทรงประโคน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทำพลกรัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงวรุณ แจ่มสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ประจง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงสุภัคพร ไขกลางดอน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงอริสรา ลพพืน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายอนุกูล บุญประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงปทมา บนขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แฟนพิมาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๐

เด็กหญิงอนันตญา หุ่มขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายจิรทีปต์ ศิลาอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายสุริยา ฝาชัยภูมิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงบุญจิรา แก้วสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงปาริชาด ใจเอือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงจริณพร มธุโป
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงชลิษา คูณขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงชาลิสา อ่านศรีชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวงษ์หัด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ วงสีวอ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงอรอนงค์ บีกขุนด
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายกฤติพงษ์ เหมือนขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายกฤษดา เหมือนขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายคมกฤษ กมขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อุดหนุน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ โสขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก้วลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ไมขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายธนบูรณ์ ไมขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๘๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กาศขุนทด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายบารมี พุขุนทด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๑

เด็กหญิงปณิดา มาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๒

เด็กหญิงภครนันท์ มาตรังศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๓

เด็กหญิงรัชดา ช่องตะคุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๔

เด็กหญิงวรัญญา ศรีทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๙ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงวลินดา หกขุนทด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๖

เด็กชายสรยุทธ รอบรู้สวัสดิกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๗

เด็กหญิงจีราพร วันปดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๘

เด็กหญิงดวงหทัย มังน้อย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๐๙

เด็กชายธวัชชัย กาศขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๐

เด็กหญิงปวีณา ศรีสูงเนิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายภาคินัย ตุ้มสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ หมายปดกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงอรพินท์ กีบขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงสุธิชา พิณสระเท้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายสุภชัย จูมจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายอนาวิล พิณสระเท้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปง วัดวังโปง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงรักษิณา กบขุนทด
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงศิริวิมล ขิกสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ กึกขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงชนัฐฐา ตะติสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายธีรภัทร แก้วคำพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายนฤเบจ กาบขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดุดจันทึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงศรัณยา ทองก้านเหลือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายอนวัช ฟากวิลัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงณัชชา จำเริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันจันทึก

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงฤทัยชนก จำปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายอรรถพร กิวขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๐

เด็กหญิงนุจรินทร์ พรมราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี จันจันทึก

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นามสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยจันทึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โมบขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายพงศกร ตูมสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๖

เด็กหญิงพรทิพย์ คนอยู่
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตะติสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงพิยดา เมฆขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ทรัพย์จี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๐ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงอริศรา เตินขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายอาทิตย์ กายสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ประจวบสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ประติทัศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายธนดล เรืองขจร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายนัฐวุฒิ นามปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายพงษ์เทพ ใหญ่จันทึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงพรนรินทร์ แก้วลอดฟา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายสุธี คึสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พืมขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ชอนขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงกุลสตรี ภูมิศูนย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายก้องภพ แห้งขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายจิรกร เพียดขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ขมพุทรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๕
เด็กหญิงทิพย์ทองกร พืมขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงนิศากร ไพจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงปยธิดา สระแจ้งตูม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงพนิดา ปรีชาญาณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายพลเสถียร ชัยวารี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๐

เด็กชายพัชรพล อินทร์กง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ปวงขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๒

เด็กชายวิธวินท์ แกนขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงศิรินภา พืมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายสิทธิพร เล็กกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงอริศรา แก้วประภาพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายชยากร ชอนขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ผลบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายภาคิน พอบขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายวิกรานต์ ขันขวา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๐

เด็กชายศุภกร พวงขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญเชิญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายจตุรเมธ สุกพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ เภากุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายทักษิณ โพขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงภีรดา เพิมขุนทด

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายสุรดิษ คำภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ เชษฐขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

พุ่มขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายณัฐดนัย บริบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๐

เด็กชายปฎิภาณ วัฒนธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงแพพรรณ กบขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงปาณัสม์ โนนสันเทียะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายรพีพัฒน์ อาจอุดร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๔

เด็กชายวิวัฒน์ บู่ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ รอดสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายณัฐติพงษ์ เบาสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายณัฐพล ฉูตรสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายบุญเลิศ ศรีแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายมนตรี นุขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิโคกรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงจันทิมา เชาว์ขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงพจมาน ภูมิโคกรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายสิริโชติ บุดสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงสุธิดา ชิดขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ด่านแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงจุรีพร แปนกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายดุสิต ไม้สูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายธนพล มุ่งสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายธนายุทธ ทองชำนาญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงพรวดี ทวีพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายเฉลิมพล กูกขุนทด

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงประภานิช ไม้สูงเนิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายพานทอง กลันขุนทด

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงสุชาลิณีย์ คูณสันเทียะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายขวัญชัย ควงขุนทด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงฐิตาภา ชาขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายณัฐพล กกขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาราศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๑

เด็กชายศตวรรษ จันทพัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงณัฐวิภา พาเจริญตะคุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงบุญยอร ดอกกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงรัตนาวดี กุนขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ ชอบเรียบร้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๗

เด็กหญิงศุภสุดา ชงขุนทด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๘

เด็กหญิงสายใจ หงษ์ขุนทด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๐๑๙

เด็กชายเจตรินทร์ นีพันดุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายธราดล ฤาชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายพรศักดิ

์

ช่วยสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีมุกดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายยศกร ทองปลิว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๔

เด็กชายวัชรพงษ์ อัคคเวคิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๕

เด็กหญิงมณีสิริกร บอขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๖

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ผาสุก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๗

เด็กชายชาตรี ชมทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดหนองไทร  

นม ๔๕๕๙/๖๐๒๙

เด็กหญิงขวัญจิรา วันพังเทียม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงชลธิชา คนสันเทียะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๑

เด็กหญิงนำฝน เพ็ชรทองกลม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุมขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๓

เด็กหญิงพีรยา สายจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยบุญทัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงวันวิสา ซ้อนพุดซา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๖

เด็กชายสิรวุฒิ ทูขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ยอดขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๘

เด็กหญิงเกตุกมล แบขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๓๙

เด็กชายเจษฎา ซึมกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิมจันทึก

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๑

เด็กชายกัปตัน เหียบขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๒

เด็กหญิงจิรวดี วันพังเทียม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๓

เด็กหญิงจุไรพร คินขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๔

เด็กชายชาญวิทย์ เลิศขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุทธหลวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๗

เด็กชายณัฐชัย กมขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๘

เด็กหญิงดวงนภา แสงทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร จำรัสประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายธนากร ยอดขุนทด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๑

เด็กหญิงนัดลิชา เวินขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ สอบขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๓

เด็กหญิงพฤทธิพร สายจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๔

เด็กชายพิษณุ แสดขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๕

เด็กหญิงยุพาวดี เจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๖

เด็กหญิงรติกา แสดขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๗

เด็กหญิงศิริพร ดุนขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๘

เด็กชายศุภกร สุทธิชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๕๙

เด็กหญิงศุภนิดา ฮวดกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงสุพิชชา งันขุนทด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๑

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนมะลัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายอนุวัตร ไคขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๓

เด็กหญิงอารดา หงษ์ขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายเตชินท์ เมียมขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา ศิริเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๖

เด็กชายนิวัฒน์ หะขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระจรเข้ วัดสระจรเข้  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๗

เด็กชายจักร์กพันธ์ เสียมขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดานขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๖๙

เด็กหญิงชนนิชา เดาะขุนทด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายชาญชัย พร้อมขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ แสดขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายดนุนันท์ สุวรรณโรจน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๓

เด็กชายทัตเมธา เมืองสีดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายปนฤนาถ ดีขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๕

เด็กชายวุฒิพร ศรีสังข์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๖

เด็กหญิงสุชาดา เชิดกาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๗

เด็กชายสุรินทร์ นวลดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงอริสา ดึกขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๗๙

เด็กชายอัฒฑกานต์ นนทะสี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายเฉลิมชนม์ เวนุอาธร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงกฤษฎิฐิตา

์

งามขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คำภูศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๓

เด็กหญิงจารุมน แนบขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๔

เด็กหญิงจินดา เดชขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายชนสรณ์ แซ่ฮ้อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๖

เด็กชายณภัทร สินขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ มาลีศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๘

เด็กชายนาวิน มณีมงคล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายพิเชฐพงค์ ดินขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๑

เด็กชายอติชาต ดาดขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๒

เด็กหญิงอารีรักษ์ ผู้จอมจิตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายเจษฎา สายจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๔

เด็กชายกรวิชญ์ สุริยะภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๕

เด็กชายปานเทพ ห้องแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

กองสูงเนิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๗

เด็กชายอรุณ สิทธิขุนทด

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๘

เด็กชายธีรภัทร เนือกขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๐๙๙

เด็กชายวีระพล วงษ์ใหญ่
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายอรรถพล เดาะขุนทด

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

วัดด่านนอก  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงธมลวรรณ นนท์ขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ แสไพศาล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ งิมขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงคนึงนิจ นาราด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๕

เด็กชายคามิน สิงห์คำรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๖

เด็กหญิงจิรัญญา นามขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แสไพศาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๘

เด็กหญิงชญานิศ เจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๐๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา สวนดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๐

เด็กชายณัฐกฤษ นีสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงณัฐสุดา เรืองโรจน์แข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงธนัญญา นันขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงนำหนึง

่

สวยกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายปารมีษ์ อมฤกษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงพัชรี บินบน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงพุธิตา มากสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ คุ้มทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๑๙

เด็กชายมหิศร ทับทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๐

เด็กหญิงมัลลิกา ดัดขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงรจนา เปลืองขุนทด

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงวรดา ดิษฐ์สันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงวรวรรณ ดิษฐ์สันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ศรียะลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงสุมิตรา นนท์ขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงจิดาภา แก้วกล้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงจินดามณี สมจันทรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ แผ่วสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงดุจดาว งิมขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงปทมา โสมาลีย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ ทำเล็ก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงวารุณี ฤาชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ เดาะขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงเปรมยุดา อมฤกษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนท์ขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายจิราพัฒน์ มันศักดิ

่ ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายธวัชชัย ไพสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงศิรประภา นีสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงสมจิตร นอใหม่
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายสุพชัย เสกขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงกฤติยา เขียนจอหอ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายกิตติพันธ์ วังสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงชนิกา จรนิต
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายพลสิทธิ

์

สินขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายวัชรพล กองสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงวิจิตรตรา อ้นเจ็ก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จิตรรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงสุนันทา นิยมนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงกิตติยา บุญคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แส่สันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงจตุพร เคนโคกสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายจักรพงษ์ รัตนนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ จุ้ยชุมแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายณภัทร ดาขุนทด
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายธนบูรณ์ ดือขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เจียนโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงปนมณัฐ สินขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายภานุพงศ์ เดิดขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายศรัณย์ ดิกขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๐

เด็กชายศุภกร ติมสันเทียะ

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายศุภชัย สิโนรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา ดีขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงอทิชา เนตรวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๔

นายทองด พลฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๕

นายนุกุล เตือนจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๖

นายวายุ พาละแพน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๗

นายวุฒิชัย ไมขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๘

นายภาคภูมิ มูลขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๖๙

นายจิตรกรณ์ สุดจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๐

นายธนดล ทนขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๑

นายปรัชญากร ยมสันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๒

นางสาวอทิตยา เรือนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายธันวา เสนนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๔

นายปรีดา อ่อนเทศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายปยะพร อินทรวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายวัชระพงษ์ ราชาบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงสกุลรัตน์ มุขรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายฉัตรชัย ขุนแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ คูณขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๐

เด็กชายโชคทวี งับสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เมยขุนทด
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายณภัทร แก้วขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สีละคร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สูนขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๗ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายเทพรักษ์ ดีแท้
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ คำก้อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายนิธิเดชน์ สกุลวัชรโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายพงศกรณ์ พะดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ เงินบำรุง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๐

เด็กชายวรเมธ มืมขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายวรวิช เมยขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายวายุ ถึงจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายศิลายุทธ สิงห์จันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายศุภกร เปยนขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายสรวิศ หร่ายขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายอนวิทย์ อินทร์สำราญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ ภูมิโคกรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงกมล พลอยขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงขัวญจิรา โลจันทึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงจรรญา บุญสร้าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงจำเนียร สุขยิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๒

เด็กหญิงจิตรลดา ดาบภูเขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๓

เด็กหญิงทรงอัปสร มำขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงนำฝน เพียซ้าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๕

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ปาดจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พรามขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๗

เด็กหญิงปทิตตา มำขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงปวีณา ตังตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๐๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ นาคตัว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงภัสราภรณ์ อิมทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงเมขลา เตือนจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงรักษณาลี กลับสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ห่อขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงรุ่งมณี เชิดชู
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงลลิตา กิงพาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงวรรณษา เมมขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงวิชุดา พาละแพน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ เดชาธนกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงศศินิภา พร้อมจันทึก
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงสกาวเดือน หาญสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี เมยขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ เมยขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงอณิตศรา จันทรสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงอาริสา สุจริยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายธนาการ ชำนิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงจิรภิญญา อินทรวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล คำมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ถึงจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๐

เด็กหญิงนันทกาญ เรตสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๑

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ผลทวี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๒

เด็กหญิงรพีพร มะโรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงวรนุช ดาวสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ มืมขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงเหมือนดาว เสยขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ แจ่มแสง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงณัฏณิชา ปรักมาตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มะอิสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงปยวลี ศรีพนม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงมุกสุดา บุไธสงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงวนิดา น้อยจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายอัครเดช ไชยเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงเพชรอัมภา ผลเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายกฤติพงศ์ แบขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงชนม์นิภา พูนขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายณรงค์ชัย พูนจันทึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายณัฏฐากร แหม่งปง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ช่วยงาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงณัฐชา ฤทธิเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กุดหินนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายธนัช พาขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

นามขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายรชตะ โยมไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงวีรอร สุวรรณปกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายศุภกิจ ปอสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงศุภิสรา หงษ์ขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงสุณิสา เชือมขุนทด

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ ชิขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายฐิติพงศ์ มังขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๐

เด็กชายทวีชัย ทนขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงพีรญา ปวงขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายภูรินทร์ พิงสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงมนัสวี ทนขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายวันเฉลิม มืมขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายสถาพร ประจิตต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงชลธิชา นิลสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายชัชวาล หอขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงดวงตา ทนขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายธนดล ประทุมรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิขุนทด

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงธีรนุช แก่งสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายวัยวัฒน์ ช่วยงาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายสถาพร ชับขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายสมเดช จิตตจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ ฉิมโพธิกลาง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงอนันตพร ธูปขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายอนุชา ศรีสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงอาภัสรา กาศขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาศขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๐

เด็กชายเอกลักษณ์ แก้วภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภิระคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายชัชพล พัดสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายทนุธรรม พัดใหม่
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายธนภัทร ช่วยงาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๕

เด็กชายธีรภัทร ลนขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๖

เด็กชายธีรภัทร แก้วฟงกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงนุชรินทร์ นิลสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงปภัสสร สร้อยกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงละอองดาว มอมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เขตจันทึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๒

เด็กชายศุภกร สิทธิขุนทด

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงสกาวเดือน มอมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงอริสรา บรรเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๕

นางสาววิลาวัลย์ เกนขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายสิทธิพล แสนสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายสุรชาติ โข่ค้างพลู
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๘
เด็กหญิงเกสราภรณ์ พ้นพาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายจักรินทร์ ปนเพ็ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๑

เด็กหญิงจิรวรรณ คลำคลี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๒

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีละขันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงชมพูนุช เหลาหวายนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๔

เด็กหญิงประภัสสร กุดหินนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๕

เด็กหญิงพรรณธิภา พรมปราบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๖

เด็กชายภูวนาถ สมน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ใจมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๘

เด็กชายอภิชาติ แก้วสุวิท
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ แพรสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๐

เด็กชายอัฐพล ใจมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ นนท์ขุนทด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา เหลือมกลาง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชะอุ่มผล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงไอรดา ฟุงสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงกชกร แย้มทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายชูศักดิ

์

เลิศชวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงณัฐริณี สีฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๐

เด็กชายทศพล วังคีรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายธีระชัย สายพราว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ตุ้มทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงผกามาศ ง้างกลางดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายพงศ์พล วงษ์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๕

เด็กชายภาณุวัตร สังชำนาญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายวีระชัย ใจมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายศุภกร อิธิสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๘

เด็กชายศุภโชค แก้วหนองสังข์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ มุ่งเกียวกลาง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เลิศชวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายเจนณรงค์ อบเชย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๒

เด็กชายเฉลิมชัย พันธ์งาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายไพรวัลย์ เมืองขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงไอยลดา จันทร์วงษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายกนกพล สายประสาท
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๖

นายณัฐนันท์ วิงสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๗

นายณิชภูมิ ผลยวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๘

นายธนโชค โภชนานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๓๙

นายนพดล พรมเสนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๐

เด็กชายนวพล หวังรัดกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๑
เด็กหญิงบุญญาทิพย์ หนูน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๒
เด็กชายบุญประสิทธิ

์

พูนจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๓

นางสาวปภาดา พกกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๔

นางสาวพรรลินี บุญโต
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๕

นายรุ่งอรุณ สีฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๖

นางสาววันดี ญวนขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๗

นายวิศรุต มณีอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ อิทิสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๔๙

นางสาวศิริลักษณ์ ใจมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายสุขุม สาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๑

นางสาวเพ็ญนภา ปนประเสริฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๒

นายยสินธร ใจมัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๓

นางสาวรัตนาวดี ปรึมกระโทก

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๔

นายปรัชญา แก้วโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๕

นายพิษณุ กำสระน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัดสะพานหิน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงชลิดา ชงขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายธนรัตน์ ศรียุหะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงนิธิชา เกณฑ์ขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงปภัสรา รวมขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๐

เด็กหญิงลลิษา ชะขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงวันวิสา ขันตีสะพังหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงศศิประภา ชาญขุนทด
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กล่อมขุนทด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๔

นายวิเชียร โนมขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๕

นายเจนณรงค์ เพียรนภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๖

นายสิทธิกร ดวงอาจนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๗

นายอานนท์ เสงียมกลาง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๘

นายธนพนธ์ ลีวัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๖๙

นายกฤษดา ทำชารี
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๐

นายนเรศ ขำสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๑

นายจตุพล ดาวเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๒

นางสาวฐิติมา ธงสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๓

นางสาวสุชาวดี เกิดเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๔

นางสาวศศินา พลอยคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๕

นางสาววิสุตา คู่แก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๖

นางสาวชุติมา แนมขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๗

นางสาววิลาสินี เย็นนุ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๘

นางสาวศศิมากร เรียงสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๗๙

นางสาวสุกัญญา ขันทะวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๐

นายจิรายุทธ ธงสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๑

นายธนพงษ์ เจิมขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๒

นายสมศักดิ

์

สาหะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๓

นายสัจจา โนมขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๔

นายศดานนท์ ทองดีนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๕

นายอภิวัฒน์ อรชุน
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๖

นายจักรพันธ์ อินสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๗

นายศักดิสิทธิ

์ ์

งามขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๘

นายสมิทธ์ หวังกุนกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๘๙

นายวีรภัทร ศรีพนม
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๐

นายทัศนะ รอสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๑

นายภูวนาถ โนนธิง

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๒

นายชลนที ปุกสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๓

นายอลงกรณ์ ภู่สิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๔

นายเจษฎากร แสบงบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๕

นายธนบดี ทอสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๖

นายภูมินทร์ เวกสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๗

นายสิริศักดิ

์

เริงสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๘

นางสาวมุกรินทร์ เนียมสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๓๙๙

นางสาวปยะดา โนมขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๐
นางสาวภัคจิรา เอือเฟอ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๑

นางสาวนันท์นภัส กิสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๒

นางสาวกัญญารัตน์ ทองเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๓

นางสาวจริยา แขมพลกรัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๔

นางสาวธนภรณ์ ทิพย์สันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๕

นางสาวนภัสสร ทิพย์สันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๖

นางสาวนลินทิพย์ ฉิมบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๗

นางสาวปาริฉัตร เนียมหอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๘

นางสาวปยฉัตร ทิพย์สันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๐๙

นางสาววรวรรณ วงษ์หนู
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๐

นางสาวสุกัญญา เพ็งอบเชย
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๑

นางสาวประภัสสรา ภูพันดุง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๒
นางสาวประภาพันธ์ ภูพันดุง

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๓

นางสาวนำผึง

้

ตูมนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๔

นายกษิดิศ มบขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๕

นายทักษิณ โดนสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๖

นายอัมรินทร์ ก้านค้างพลู
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๗

นายพรเทพ จรโคกกรวด
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๘

นางสาววิจิตรา บุราณเก่า
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๑๙

นางสาววิริยา เจิมขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๐

นางสาวบุษกร ก้อนศิลา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๑

นายวรากร กลำกลางดอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๒

นายพัฒน์ศกร บุญเจือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๓

นายกฤษฎา รัตนะศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๔

นายอาทิตย์ สมสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๕

นายณัฐวุฒิ คิดรอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๖

นายณัฐพล เชิดชู

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๗

นายรัฐวุฒิ แถวพันธุ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๘

นายวรวิช หินกลม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณปกษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๐

เด็กชายสุรยุทธ ทัดมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๑

นางสาวสุกัญญา หอมงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๒

นางสาวหยาดฟา ศรีอำภัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๓

นางสาวศิริรักษ์ จอสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงพิชญา ดีนวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงลลิตา อมฤกษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายธนดล สุรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายพีรเชษฐ์ ยังสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายลัทธพล ดุงสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๓๙

นางสาวจุฑามาศ พรใหม่
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กอสูงเนิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงณัฐชลิตา มุ่งสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงธัญชนก รัชวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงธิดา ศรีพิทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงพัชรพร แห่งสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงภัทราวดี ถ่ายสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงวิชิตา ดาวสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงธิดา ทิพย์สันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงบุณฑริกา แก้วโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงปริชาติ มีทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา พลสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๑
เด็กหญิงศิริจรรณ์ญา สังคด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงสุภานันท์ บรรพชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงปภัสรา เจิมขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงศศิวรรณ นุมขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๕
เด็กหญิงเนตรนภรณ์ ฟสันเทียะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทศร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ดอกรักกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายเจษฎา เตียงพลกรัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยศราสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๐

เด็กหญิงพัณธิตรา นุมขุนทด
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงชลลดา ภูมิโคกรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๒

เด็กหญิงนันทกานต์ มีขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงสุชาดา มีขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

งามกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๕ / ๒๖๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายอภิโชค พลวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หงษ์ขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ อ้นเนียม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงฐิติยา คลอพิมาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงนภาพร เสริฐกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา สังข์ทองหลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เนือนา

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงอลิษา เคนจันทึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

โผนพิมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายเจษฎากร วงษ์กระสันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายชัชวาล ปญญาแจ้งสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายพัลลภ กังจุ้ย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงญาโณทัย สาลีผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงศิริอโณชา ผลพิมาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ อาญาเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงอลิสา นากุดนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ตีบกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายศักดา พันสำโรง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพชรหนองขาม ชัยสวรรค์  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๓

นางสุพิศบ์ ชูตระกูล
๑๑/๐๔/๒๔๙๗

กศน.อำเภอพิมาย เดิม  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายพลวัฒน์ จินตวิเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผ่องพูน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงมลฑาลัย บำรุงโค
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงมาริษา จันทร์นุ่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๘

เด็กชายสมพงศ์ หลวงปราบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายสรสุธา ศรีพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา จันขุนทด

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ชาญนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ธุระสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายกฤษฏา แบบพิมาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงจาริยา สำลีกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายณภัทร เนียมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นาชีวาน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายนาวิน แซ่เรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายพงศธร วงศ์สนิท
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายพลวัตร์ ศรีนวล
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา เยียมในเมือง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๑

เด็กหญิงรุ่งลดา แฝดกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๒

เด็กหญิงศิริมา สนิทบุญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๓

เด็กชายศุภณัฐ เคยการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๔

เด็กชายสมโภช ผ่องพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เงาโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๖

เด็กหญิงอรณิชา กองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๗

เด็กชายอิทธิพล โพธิกระสังข์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดดอนเขว้า  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองพิมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายฉัตรระวี สีหานาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ค้าสุกร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายทักษิณ สมันกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายยศกร หมันเสมอ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายรัตน์คถาพร เนือนา

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายวรเมธ สมสีแสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงกฤติมา มะลัยทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงพัชราภา ทิพยวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงโยษิตา หมันเสมอ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงสไบทิพย์ หิวพิมาย

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ สีชมภู
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายคามิน สว่างจิตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สานคล่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงฉัตสุดา สระพิมาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงภัทรพี เจนไพร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงวีรยา ท้องพิมาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

ศรีสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายอนุสรณ์ หวังกกกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงอารียา บ่อพิมาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ พวงพิมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๐

เด็กชายปยะ หิวพิมาย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๑

นายเฉลียว ชูแสง
๒๗/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม หนองขาม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายชินวัฒน์ นีละวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงทิตย์ติญา บุญเชิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงกชามาส ภานุพิทยานันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๗ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงกมลมาลย์ เตยกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา แจ้งไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงกฤติพร สะออนรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายกิตติภัทร์ ในกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายคฑาวุฒ ทองผดุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๐

เด็กชายจิตรเทพ ทือเกาะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประพัสสร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายชญานนท์ จีนเกิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงชนิดา แก่นจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทมาศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

ชินหัวดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายณภัทร สุวรรณดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายณัฐพล พรมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา อนุลีจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงดวงกมล ปลืมสุด

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ วิชัยรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงบุญสิตา แก้วไพรดอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงปนัดดา ทองเสริม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงปรางค์ฉาย มากมูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา พึงแก้ว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายพนาดร อาจกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงพรรณษา ผ่านสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ฤกษ์สงเคราะห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายภาณุพงษ์ ประสงค์สันต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงมณีวัน อ่วมรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๒

เด็กหญิงรติยา เทศสิงห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ พฤกษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงวนิดา ลาสุดตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงวรรณนิษา สารนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๖

เด็กชายวรินทร ต้อยสิมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงวันวิสา เพ็งพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ วงศ์นอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๖๙

เด็กชายวีรภัทร เทินษะเกต
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ สอนจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายศิวกร แสงลุน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายสาริน เลียบกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา ชัยมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงสุนันทินี พลค้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี ชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงอชิรญา รัดทำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ คายสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๗๙

เด็กชายอนุภาพ ศรีริต
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงอภิญญา ปตตาเคนัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงอรปรียา นิมิตร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายอรรถพล ลำไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายอัครพล พวงนาค
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงอารียา น้อมมนัส
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงเกวลิน เจริญจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๖

เด็กหญิงเกศกนก นิยันตัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงเกษมณี คุยสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงเชิญจุติ สว่างศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายเทเวศวร์ สังออน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงปริยาภรณ์ มูลราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายศราวุฒิ สิมมะลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๒

นายสุขสมชัย โสมาบุตร
๑๕/๔/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ นาเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายทศพล คะเซ็นเชือ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ ชนะไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงอริสา เวสา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงจีราภรณ์ เชียงเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงวรรณนา จันทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงอริสรา ชอบแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ง่อนไธสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๑

นางสาวพรวิณี เฉานอก
๑๐/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๒

เด็กชายณัฐภัทร วัชรพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดโคกพระ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เฮฮา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๔

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ท้องพิมาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา บ่อพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงวิภาวดี พลองพิมาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเครือบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีบุปผา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๐๙

เด็กชายณัฐพล เบือนขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๐

เด็กชายเอกราช แสงทะเล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายนพดลย์ พลเสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา วัดบุ  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายชญานนท์ ถินทองหลาง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายพิสิษฐ์ สานคล่อง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายณัฐพล สุขศรีพะเนาว์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก วัดหนองจอก  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดีเติม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงสุชาดา มากมาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ดอกมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายธนัท นวนพัว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายวรายุส ผิวทองหลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ โกรพิมาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ เปนดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงอภิชญา ชอบทองหลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงพิมตรา ภู่ละกอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงสิริกานต์ คุ้มพันธุ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายชัยวัฒนา จำปาบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๖

เด็กชายสุธาเทพ แสงจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนปอ วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงโศภนิศ เจิมโพธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนปอ วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายอภิวิชญ์ สร้างนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายอำนาจ พิมพ์ปรุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองปอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงสุธิดา เข่าผักแว่น
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงสุภารักษ์ อันทะโคตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงอริษา จันทะบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายปารวัฒน์ นาสอ้าน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ซูไส
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน วัดหินโคน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายธรรมรัตน์ เชียงเครือ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายธีรภัทร ดงกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายวายุ เชียงเครือ
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายจรูญโรจน์ สายทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ชีพาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายขจรวิทย์ คุณเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๒
เด็กชายศุวรรณนิษา สีสาวแห

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงชญาภา แหมทอง
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงณัฐพร เนียนไธสง ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายธนกร ตากกระโทก
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายเดชา แสงหอม ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายธนกร คุ้มไพทูลย์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สารนอก ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ กาญจนะ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๐

เด็กหญิงพิชชาพร นาคบุญ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงปราณิสรา อินทะสร้อย ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายธีระเดช เปล่งทองหลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงนริศรา เวียงอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ท้าวพิมพ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทิศกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงยุวดี เลขกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงอรทัย พับกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ ชัยปะปา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายอาทิตย์ ทำมะเริงศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๐

เด็กชายอภินนท์ กงพลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงอริสา สาคร
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๒

เด็กชายทิวานนท์ แสนเมือง
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

พรจำศิลป
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอดผล
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายสาริทย์ อินทร์แสน ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงณัฐนิชา พรมพิลา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงปณิตา ไตรรัตน์
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทสิน
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายชยากร โกสุม
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๐

เด็กชายอภินันท์ ในกระโทก ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแมว ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายอรรถพร วงค์ดวงผา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายอานนท์ สุขนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงสุนิตา ชูเชิดเชือ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงพรทิตา นิเรียงรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงอริศรา อบทองหลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๖

เด็กชายธนพล แทนนำ
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงวริษา ทุทุมมา ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายปยังกูร พลยิง

่

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายธนธรณ์ ทิพย์กระโทก ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๐

เด็กชายอรรถพร วงค์ดวงผา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายธีร์ธวัช พงษ์ใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงนิตยา ทิศกระโทก ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงธนาภา ชูทองหลาง
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงชนาวดี วงค์กระโซ้
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงอรนุช สิทธิเสือพะเนา

์

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ศรีมงคล  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงนิดา ธูปพุทซา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงอัญมณี วิลาศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ โรมสระน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญนาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เลือยเปน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายธนกร พัฒศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายธวัชชัย สวิงกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายบัลลังก์เทพ ผืนจัตุรัส
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายวรบุตร มะปะเข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายวรพล ทองกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายสนัน

่

นาคโปย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายอนึงเพชร

่

เหล็กอยู่มะดัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงญาณิศา บ่อพิมาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๖๙๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กล้ากลาง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงนันธิชา คำกำพุด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ สีขะสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๒

เด็กหญิงสริญญา ทิศกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๓

เด็กหญิงอภัสรา แคะมะดัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๔

เด็กชายกณวรรธน์ ชุ่มกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๕

เด็กชายวิทวัช ประพายพิษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๖

เด็กชายอนุรักษ์ ชิดหนองคล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ สร้อยทองหลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๘

เด็กชายพงศกร รังสียานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๐๙

เด็กชายธรรมธวัช พันธ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๐

เด็กชายโมไนย สดกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี ภู่ละกอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงสุมาลี บรรจงปรุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายสิทธิพร ชุ่มกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๔

เด็กชายธิติภัทร คำมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงวีรภัทร ขุนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วระภาพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายอัครรินทร์ ยงทองหลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงวิไลรุ่ง ธงกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงสุพนิดา แดนกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ใยกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงอดิภา ทิศกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงฐิติมา สุขแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงไอริณ ทิศกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายสุรชัย ธรรมหน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงศุจินทรา จันราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายเมธี จันทร์สว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงลัคณา ถินกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงมัณฑิรา แทนกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงจันทิมา ทังกระโทก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๐

เด็กชายธนธรณ์ ธรรมศิลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายธนกร การถาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายอภิชัย พิมพ์โพธิกลาง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายธนทัต แจ่มเรือน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายธนพล แทวกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายอัมรินทร์ ทิศกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายรักเกียรติ สวาสโพธิกลาง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายอนุชิต ทิพย์กระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายเตวิช ปานหมืนไวย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงสุภาวิตา นนกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๐

เด็กหญิงปวีณา ยอดสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงสุนิสา คัชมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายมนตรี ธงกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ ทิศกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๔

เด็กชายสุริยัน ทิศกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ พืชทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายธนโชติ แทวกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงกฤตยา เฉียดกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงอาธิญา แตงกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายธนาดล ถินทองหลาง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๐

เด็กหญิงสุภาวิตา จุ้ยแก้วพะเนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงสมฤทัย อินพะเนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา อินณรงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ติกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงเนมิตธิชา เทียมกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินสีดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงสุมาลี ต้นกระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ปตถะมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๘

นายพงษธร ขุนศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๕๙

นายสมบูรณ์ วงค์พะเนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๐

นางสาวสุปราณี มหามนต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๑

นางสาวนนทิยา ปายงูเหลือม
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๒

นางสาวมณีรัตน์ กลังพิมาย

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๓

นางสาวรัตติกาล สังเกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๔

นายเปรมศักดิ

์

ก้ามกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๕

นายศรราม โต้งกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๖

นางสาวฐิติยา เนินกระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๗

นางสาวหนึงธิดา

่

จำงูเหลือม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๘

นางสาวศิริพร ลับดีพะเนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๖๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

ดวดกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๐

นางสาวสมฤทัย เพชรกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๑

นางสาววรลักษณ์ คงสนิท
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๒

นางสาวณัฐธิดา โพธิปาน

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๓

นางสาวณัฐชยา ช่องกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๔

นางสาวเกษรินทร์ คอนกรีต

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๕

นายธีรภัทร ยานกาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๖

นายธนพล ขุนศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๗

นายจิตต์เกษม ตุงกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๘

นางสาวลลิตา ดวงกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงวรรณภา สวนสำราญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๔ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขอินพะเนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงชินานาง เกิดพะเนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงอัจฉรา คำทองพะเนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงสุนิตา แตงกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงมาตกานต์ โต้งกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ คงนาคพะเนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา นาคกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายเมธา นาลาด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๘

เด็กชายเจษฎากรณ์ นึกกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงมนัญญา สนามคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๐

เด็กหญิงอาภัสรา ปรุงมะเริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงไอลดา นับกระโทก
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงพิยดา พรมภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ด้านกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงวริศรา นุชประสาท
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นคงพะเนาว์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ด่านกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงณัฐริกา ชะวาลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๘

นายกิติชัย จันทศร
๑๔/๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๗๙๙

นายอภิศักดิ สวาสโพธิกลาง
๑๗/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๐
นายปรัชญา ปยะสันติกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๑

นายพิเชษฐ์ พุ่มพฤกษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๒

นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์กระโทก
๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๓

นายมนตรี หมู่ทองหลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๔

นายจิรยุทธ จันทร์สะอาด
๑๐/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๕

นายมานัส วังสันเทียะ
๑๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๖

นางสาวลัดดาพร บริสุทธิ
๒๐/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๗

นางสาวสุภาภรณ์ ละเอียดอ่อง
๒๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๘

นางสาวพัทธนันท์ ศรีทองอนันต์
๒๑/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๐๙

นางสาวชนัฐปภา พิรักษา
๑๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๐

นายณัฐวุฒิ ดงกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๑

นางสาวปาริชาต มัดทองหลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๒

นางสาวสุภาพร สาอุด
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๓

นายสิทธิชาติ ฤทธิกูล
๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๔
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียมทองหลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๕ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๕

นายเจตดิลก คอนนาสี
๑๕/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๖

นางสาวดวงฤดี คำกัด
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๗

นายวัฒนา นนกระโทก ๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๘

นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง
๒๘/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๑๙

นางสาวศรินยา อู่เสือพะเนา ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๐

นายเจษฎา คอกกระโทก
๑๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๑

นางสาวอมรรัตน์ แก้ววงษา
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๒

นายสุรยุทธ วงษ์หมอก
๑๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายยศภัทร อาจอินทร์ ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายชาญชัย แซ่ลี
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๕ เด็กหญิงอาณัฐศกานณ์
แน่พิมาย

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงสุชาดา สนทองหลาง
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงชลธิชา เทากระโทก ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายประกิติ

์

เทากระโทก
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงสุภาฤดี ลาภใหม่
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๐

เด็กหญิงอารดา มุ่งโตกลาง
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โชติกลาง
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงรวิพร มณีปรุ
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายภูมิปกรณ์ ด้วงช้าง
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงปนัดดา สุขีชล ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงไอรดา พูนปรุ
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ แสนขุนทด
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายวีรภัทร ใจจินา
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงศศิรัตน์ กลินหอม
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสนโพธิกลาง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๐

เด็กหญิงวรรษมน เนินกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายศัจธร มีศรี
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงนิธิดา สมอเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายจารุวัฒน์ ชัยชนะ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงบุตรสิตา บัวสนิท ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงสิตาลัย เซียงหนู ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายธนพงษ์ บรรจงฤทธิ
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงธิดาพร มนมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงปุณยาพร ชะนะทะเล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๕๙/๖๘๔๙

นางสาวปนัดดา ยืนกระโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๐

นายสุรพงษ์ พระราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๑

นายสหัสวรรษ ยิมแย้ม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๒

นางสาวฐิติมา เกณฑ์งูเหลือม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๓

นางสาวณัฐรุจา ศรีจันทร์มะดัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๔

นางสาวธีรดา บวชสันเทียะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๕

นางสาวปณิชา นาราดำรงรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๖

นางสาวปรียาภรณ์ อินรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๗

นายกิตติกร จีนมะเริง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๘

นายคณินศักดิ

์

ทรวงโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๕๙

นายจีรพัฒน์ สามกระสุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๐

นายฐิติวุฒิ เชยโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๑

นายนพเดช ศรีนาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๒

นายนันทชัย อิมจันอัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๓

นายพจน์ชสิทธิ

์

หิรัณธนาโชติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๔

นายไพศาล กระจายกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๕

นายภานุวัฒน์ เลียมงูเหลือม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๖

นายราเมศวร์ สวยกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๗

นายสิทธิพงษ์ พูนโตนด
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๘

นายเอกรงค์ อุตสาหการ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๖๙

นายกัมปนาท เทียนงูเหลือม
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๐

นางสาวอนันต์สิน ประจงกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๑

นางสาวกนกวรรณ บุญชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๒

นางสาววิมล ทองน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๓

นางสาวคณิศรา แก้วมาลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๔

นางสาวสุนันทา เลียมงูเหลือม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายปรีชาชัย กลิงโนนสูง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกียรติโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายชลกานต์ เลิศสุริยะรัศมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายชายชาญ เกียรติโคกกรวด
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ คำไทย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ ตากงูเหลือม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายพิชิต ระวังญาติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายมหิศร ดองโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายศุภชัย น้อยลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายพงศ์พิริยะ สุพรรณกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงวริษา ศิริรักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายชนินทร์ ไข่กิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ กาญจนะเกตุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายธิชานนท์ หนองกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายประฏิพัฒน์ กลินสกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๐

เด็กชายมีศิลป ภู่มะดัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายวัตธนา เรียมภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายวิศรุต อินทร์แปลง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายสรัลธร มากงูเหลือม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๔

เด็กชายสิทธิพล วัฒนโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายสิมิลัน สานกนก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายประวิทย์ ขัดโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายปรีชา ประยุทธเต
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายปยชัย เคว้งกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายพงศธร บุญเอียง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

งอกโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๑

เด็กชายพีระวัชร์ คำทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๒

เด็กชายอัมรินทร์ คงฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๓

เด็กหญิงกนิษฐา ชอบเกาะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ จำปาโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๕

เด็กหญิงจีรนันท์ จำปาโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๖

เด็กหญิงจุไรรัตน์ เชยโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๗

เด็กหญิงชนาภา เย็นเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๘

เด็กหญิงชลกานต์ แก้วกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงชุลิตา โชติณภาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทับกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงนำฝน คีมงูเหลือม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงนิสากร มากกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงนุชนารถ เปรมกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงเนตรนภา เหง้าน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีภักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงเบ็ญจพร ปกกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ มีพร้อม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงพรนิพา สนกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา อัชรีวงศ์ไพศาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๐

เด็กหญิงแพรวา แสงกันยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงภณิดา ศักดิสูงเนิน

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา สิงห์ทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงวรนาถ ปอมสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงวาสนา ซีกงูเหลือม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ซีกงูเหลือม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงสิริมา กุลนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา กรายกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงสุมินตรา ดองโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๐

เด็กหญิงอรนิษา ชุ่มอูบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงอริสรา ชืนงูเหลือม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงอัญธิดา อวบสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงอารยา มาวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เชยโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายจอมพล เดชานุภานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายณัฐภัทร กำโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายถกลเกียรติ พูลสำโรง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายธนาวุฒิ กำโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายธีรวุฒิ กิงโพธิ

่ ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๐

เด็กชายพินิต ถมโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายภพสุธา กำโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายวายุ อ่อนทองหลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายสุรเดช สมพลกรัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายสุรวุฒิ พลอยดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายสุวินัย จอมงูเหลือม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงจณิสตา ปวงกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ชุ่มใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงณิราวรรณ เขียววิชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๐

เด็กหญิงปยนันท์ บาลโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๑

เด็กหญิงลัคนา พาดกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงศิลาธิป จีนงูเหลือม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงศุทธินี จอมงูเหลือม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงศุทธินี จันอรัญ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ถาวรสถิตย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายชญานนท์ จันทร์ภูนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายชาลี ดีงูเหลือม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายดลฤทธิ

์

แพกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายธีรเดช เล็กฟู
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๐

เด็กชายบูรพา สอนตะขบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายปยฉัตร รูปขำดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายภัทรพงษ์ อบกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายรชตะ ปุนโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เปลียนโพธิ

่ ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายอรรถชัย หนองกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายเตชสิทธิ

์

ด้อมกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาพร อินรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๘ เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ
เขียนโคกกรวด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงธนิชฌา แก่นคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๐

เด็กหญิงปาริตา เจิมจอหอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงพิมพลอย เปลียนโพธิ

่ ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงเพชรมณี ชิดสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๓

เด็กหญิงเมธิณี หว่างกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงเรืองลดา ปุมมะดัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงสมฤทัย วัฒนโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงเหมดี สุพรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๗

เด็กหญิงอริสา ตรวจงูเหลือม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงเมธิยา เอียมอยู่แท้

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายนนทพัทธ์ จันขุน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๐

เด็กชายบัญชา กาญจนเกตุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ เปล่งงูเหลือม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงฐานันทา ศรีภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ พ้องงูเหลือม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายธาราธร ปรึกมะเริง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงญาดา บางหนู
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายกฤษณะ แจกกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายจักริน แคนงูเหลือม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายธนพล เหมสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กำเนิดกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๐

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงวิมล สุพรรณกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงอัญมณี ทองหลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายสุรชาติ คำกิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงจตุพร แก้วก้อน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงธนพร ทองยศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายธีรภัทร ขอเหล็กกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงชนิสรา อินทร์จอหอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงนฤวรรณ ชวนงูเหลือม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๖๙๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน มัณยานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ ถาวรสถิตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงภาวินี เวนัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงอินทิรา ปูนกลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายอดิศร ดาษงูเหลือม

๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงจิราภา ชำนาญพุดซา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชะม้ายกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กล่องโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงศรีสุดา คำภิระ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายเจษฎา โพสลาย

๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดองโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายนรินทร์ โยนจอหอ

๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๑

เด็กชายนิรัช ทิมโต
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๒

เด็กชายอลงกรณ์ แคนงูเหลือม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๓

เด็กหญิงกวินตรา บาตรโพธิ

์

๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๔

เด็กหญิงนริศรา จันขุน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๕

เด็กหญิงภัณฑิรา วัดพะเนา
๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ รุ่งกลาง
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๗

เด็กหญิงเกศกมล จันขุน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๘

เด็กหญิงชนัญธิดา จงเหนียวกลาง

่

๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร เพ็ชรสูงเนิน

๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงเมษา มาจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนมาลัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๒

เด็กชายพงศธร พรมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๓

เด็กหญิงมุกรินทร์ เกตุมะเริง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๔

เด็กหญิงญาตาวี ทองดวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๕

เด็กหญิงขวัญเรือน จันขุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๖

เด็กหญิงณัชชา พันธ์ถวิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๗

เด็กหญิงกันตา พันธ์ถวิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๘

เด็กหญิงกานติมา คำทุย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๒๙

เด็กหญิงสุปรียา จันทร์พรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงกนกอร หนูกระโทก

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๑

เด็กหญิงอุสา เพ็ชรท่าช้าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงอริษา แก้วพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๓

เด็กชายสุรชัย คำโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๔

เด็กชายบัณฑิต หลงสกุณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๕

เด็กหญิงชลธิชา วังพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๖

เด็กหญิงสิริราธา จับโจร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงสุพัฒรา อยู่หลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๘

เด็กหญิงวรนุช แก้วพิมาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๓๙

เด็กชายวัชรพงษ์ ทองสุขนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๑

นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๒

นางทวินันท์ แนบสนิทวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๓

นางสุดชีวัน ชมกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๔

นางสมพร ทหารพงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๕

นางสำเนียง นิตย์ด่านกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๖

นางสมสนิท ค้าทันเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๗

นางนิตย์จันทร์ บรรจงรอด
๐๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๘

นางเบญจมาศ เหิงขุนทด
๑๔/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๔๙

นางอมราวดี ปตตาละเต
๑๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๐
นางจุฑาทิพย์ บัวคล้าย

๒๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๑

นายอารมณ์ นิตย์ด่านกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๒

นายอนุพันธ์ อุตสาหกุล
๐๗/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๓

นายสากล มีน้อย
๒๒/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๔

นายพงษ์พณิชย์ วรไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๕

เด็กชายอำพล สิทธิเสือ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๖

เด็กชายนนท์ธวัช ชืนวิเศษ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๗

เด็กหญิงบุษบง นงค์นาค
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๘

เด็กชายจตุรงค์ เรืองมะเริง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๕๙

เด็กชายเมธี โอดกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายเทพรัตน์ จำปาเดช

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๑

เด็กชายกฤษฎา แก้วศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๒

เด็กชายนพกุล ด่านกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ แลสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๔

เด็กชายพัชรเวช เพ็ชรกลันพะเนา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๕

เด็กชายชัยพร เว้าสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๖

เด็กหญิงดลภรณ์ แก้วกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล คงสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๘
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา คนกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา คนกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายภานุภัทร นาคร้าย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๑

เด็กชายวิธวินท์ เรือนคง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๒

เด็กชายจิรพนธ์ ธารณะกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๓

เด็กชายกฤติธี เมืองสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๔

เด็กชายจารุวัฒน์ จันอรัญ

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แต้วกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงชุติมา เหล้กมะดัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา สิทธิเสือ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชรน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๗๙

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ กู้กระสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา เหมือนใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๑

เด็กหญิงชิดชนก สวาสโพธิกลาง

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ตุนาค
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๓

เด็กหญิงมรกต แก่นกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๔

เด็กหญิงศิริวิภา ประสานศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๕

เด็กหญิงรมินตรา แจ้งขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๖

เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ขุน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๗

นางอักษร ขอดวงกลาง
๑/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๘

นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๘๙

นางขวัญนภา คิดรอบ
๑/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๐
นายมงคล โคตชัง

๑/๐๕/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๑

นางสาวจิราภรณ์ ดวงจิต
๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล สุรพล
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงศศิธร คิดรอบ
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๔

นางสาวสมร วิเศษวงษา ๑/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๕

นางสุวภัทร พรหมบุตร
๑/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๖

นางสมพร หาญภักดีรัตน์ ๑/๐๓/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๗

นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว ๑/๐๙/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๘

นางอัจฉรา บุญกลาง ๑/๐๗/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๐๙๙

นางวราภรณ์ ผิวสา
๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๐
จ่าสิบโทชิษณุพงษ์ ถำกลาง ๑/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๑

นางสาวจรรยา มีชำนาญ
๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๒

เด็กชายศุภชัย จ่ายนอก
๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๓

เด็กชายธาดา สุขสวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๔

เด็กหญิงสุธิชา จงกลาง
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๕

นางประทุม ก้อนสำโรง
๒๕/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงสุกุลรักษ์ คิดรอบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๗

เด็กหญิงลัลนา ดีเรือก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ จรรยารัตนกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๐๙

เด็กหญิงยุภาวดี จานสายออ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองมะเริง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงวิภา ชาวไร่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๒

เด็กหญิงนลิน ประดิษฐ์
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงจิราภา จงชิดกลาง
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงพีระพร ไกรอำ
๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๕

เด็กชายพงศกร ขอพลกลาง
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายปณณฑัต โคสาพัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญวาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๘
เด็กหญิงกัญญ์วรัตน์ ขอพลกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงสุชาดา กล้าหาญ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๐

นายนิรันดร์ ปานนอก
๑๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๑

นางสาวเด่นนภา พรมพา
๒๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๒
นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลาง

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๓

นางสาวอรัญญา โตค้างพลู
๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๔

นายกฤษกร พฤกษ์ศรีรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๕

นางอังคณา วุ้นประสิทธิศักดิ

์ ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๖

นางสัมฤทธิ

์

มาสุข
๒๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๗

นางนิตยา คงบารมี
๓๐/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๘

นายทวีทรัพย์ ชุปวา
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบง ดอนใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๗๑๒๙

นางสาวธิดารัตน์ มะละปทธิ
๐๖/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๐

นายอัคเรศ จันทะนาม

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๑

นายทินภัทร พันฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๒

นางสาวรัชนี อินทะขีณี
๑๙/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๓

นางสาวจุฑามาศ หมืนโภชน์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๔

นางสาวษมาวิมล สุวรรณคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๕

นางสาวสิริกาญจน์ บุญวิจิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๖

นางสาวรัตนาพร ธาตะนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วัดดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๗

นางสาวพรนภา สงนอก

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๘

นางสาวอรษา รามวิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๓๙

นางสาวศิริพร แดนประมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๐

นางสาวศิวนารถ พานสถิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงชุติมา ซือจริง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงศิริวดี เภาคำแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงอารียา ใต้ชัยภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงดวงจันทร์ สร้างตน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงศิริประภา ทองดีนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุนทรบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๗

เด็กหญิงพรธิดา โขมะจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงภาณุศา ศรีงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ นาบำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง

 

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๐

เด็กชายกัมปนาน แข้งขัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สิรินิพัทธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงเบญจกุล แข้งขัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๓

เด็กหญิงวีรภัทรา เล็กประยูร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายจิรภาส ประดิษฐ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายปฏิมากร เตียนพลกรัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายพันธกานต์ มาพะเนาว์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายวีรภัทร หมอกโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ยังสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงชนิกา ตู้สระกาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๐

เด็กชายกำชัย รอดวินิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๑

เด็กชายทัศนวัฒน์ ศิริวัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายธิติกร ตู้สระกาศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายพสุธร ชูเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๕

เด็กหญิงณัฐชา ต้นวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๖

เด็กหญิงณัฐพร ศรีงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงรภัสสรณ์ ศรีทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงวิรยา เวียนสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แข้งขัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๐

เด็กชายปรัชญา แข้งขัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงณัฏชลิดา สีดำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ เชิงจอหอ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงจามจุรี อุดรเขตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงสุปรียา พิผ่วนนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ วุฒิเสลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ เข็มเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๗

เด็กชายบุญรักษ์ ชนิดนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ เมนไชยสงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงดาหวัน ลำเลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ สำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๑

เด็กหญิงสุธาสิณี ดีสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงอนุธิดา ฉัตร์พิมาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๓

เด็กหญิงอารียา รักษาธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงอารียา คำเสียง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๕
เด็กชายวัณณวรรธน์ เทียนแสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายวีรภัทร จาดพิมาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๗

เด็กหญิงกรองแก้ว คีรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๘

เด็กหญิงกิตติมา มุ่งสอนกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงชนานันท์ ด่านลำมะจาก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไปรแดน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สองใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงศศิวรรณ พลีพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงศิริกัลยา องอาจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์สูงเนิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงอนุธิดา พิผ่วนนอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๖

นางธงชัย ประกอบผล
๑๓/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๗

นายสมนึก วรรณวิกรม์
๓๑/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๘

นางยุพาพร พรมมิราช
๒๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๗๑๙๙

นางสาวจิราพัชร สรสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๐
เด็กชายคันฉัตร สรสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๑

เด็กชายกฤษฎา ควบพิมาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๒

เด็กชายณัฎฐวุฒิ จริงพิมาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เปยหมืนไวย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียมนอก

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๕

เด็กหญิงสมิตรา โยพันดุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๖

เด็กชายพัชรพล สุรสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๗

เด็กชายสุรชัย ยีจอหอ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๘

เด็กชายอรรตชัย สรสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๐๙

เด็กหญิงกัณฐิกา เขียนนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๐

เด็กหญิงจันทิมา ปรืองาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงเดิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงทิพพาพร มณีรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงนันทิญา เฉิกกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงมลฤดี สีใส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงวชิญธร ประดิษฐ์จา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โตโคกสูง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๗

เด็กชายนวพล โยพันดุง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๘

เด็กชายมงคลชัย สรีมหาพรหม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงจินดาพร สรสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๐

เด็กหญิงยุวธิดา ศริมหาพรหม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงวรรณพร สาธุการ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงสุภาพร วงษ์ประพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สรสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง บ้านซาด  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายธนาคม ปุณยะมาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๕

เด็กชายธรรมรักษ์ อุนัยบรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายอธิวัฒน์ พลดอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายพีระยุทธ กังขอนนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายปยะเมต ประดิษฐ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๒๙

เด็กชายสหรัฐ วาสไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๐

เด็กชายรัชศาสตร์ ระนาดไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๑

เด็กหญิงปณิดา สุดใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงบุญรัตน์ ทบพวก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงนภสร กองทองนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๔

เด็กหญิงชุติมา ศรีมูลราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๕

เด็กชายนิลมงคล ทัดมาลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงลินจวรรณ เกิดวิธี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายชาญวิทย์ กองทองนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๘

เด็กชายสรัล แย้มไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายสวิตต์ น้อยผล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๐

เด็กชายสุเมธ คำมุงคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๑

เด็กชายพรนิมิตร วีระศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๒

เด็กชายจักรพันธ์ แก้วฝาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๓

เด็กชายปรัญชัย พุทธบุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายกฤษณะ พลศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงนิดติยา วีระศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๖

เด็กชายนราธิป ศรีษะนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๗

เด็กชายกลางใจ ไกรดงพลอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๘

เด็กชายอนุชา วาดไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๔๙

เด็กชายธนกร ทบพวก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๐

เด็กชายธนพล สียางนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายอัครวุฒิ สอทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มมาตรา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ สิงห์แก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายบัลลพ สวยกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายธนพงษ์ แดนไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ นนทะคำจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

พลทามูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ชำนาญกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๕๙

เด็กหญิงปริศนา กังขอนนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๐

เด็กหญิงเอมมิกา สอทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงกุลสตรี คุลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๒

นางประภาพร พิลาสมบัติ
๐๕/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๓

นายรดิศ สมพานนอก
๐๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๔

นางปาวลี พลทามูล
๐๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๕

นางสาวปานิศา จิตต์ประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๖

นางสาวเสาวลักษณ์ สาจันทึก
๔/๒๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๗

นายวิชัย รักษาชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๘

นายโกมุท ลาดนอก
๐๓/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๖๙

นายจรูญ พลยางนอก
๑๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๐

นางธันย์ชนก หงษาหลวง
๑๘/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๑

นางสมพาน ลำพาย
๑๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๒

นางสาวจันจิรา กรุพิมาย
๑๕/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๓

นางฉัตรดาว ยุติวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๔

นางระเบียบ พ่อค้า
๒๔/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๕

นางสาวพัชรี ศิลปประกอบ
๑๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๖

นางสาวอนุรักษ์ โพยนอก
๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๗

นางสาวสายันต์ โอดสุ
๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๘

นางสาวณัฏฐณิชา ชาวสวน
๐๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๗๙

นางสาวทิพจุฑา ยะปะตัง

๒๑/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๐

นางลำภู จ๊อยจะโปะ
๐๙/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๑

นางสาวประทีป ปนเกียว

้

๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๒

นางสาวพิกุลจิตร สิงห์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๓

นางอรุณี นนทิยุต
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๔

นางสาวนิสรา ผุสดี
๐๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๕

นางสาวสุภา สียางนอก
๐๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๖

นางสาวรจนา ศรีสุระ
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๗

นางสาวสุภาพร ไชยสง
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๘

นางสาวเพ็ญศรี ลิมโรจนวงศ์

้

๑๐/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๘๙

นางสาวพิมพ์มาดา พิมพ์ไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๐

นางสาวกิงกาณจน์

่

อาจไพรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๑

นางสาวลัดดา ตราสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๒

นางสาวมลฤดี วัดพล
๐๙/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๓

นางสาวนิตยา ศาลากลาง
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๔

นางสาวทิพรัตน์ สิทธิเทศ
๒๘/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๕

นางสาววิสา สายทอง
๐๗/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๖

นายอัษกาวุธ พรมเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๗

นายพัฒนา วรรณศรี
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๘

นายจตุรงค์ กุลนอก
๐๕/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๒๙๙

นายฉัตรชัย ดาวโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๐
นายพรชัย คำรังสี

๐๘/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๑

นายอาคม สิมมะลี
๒๓/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๒

นายปยพงศ์ ศิริแวว
๒๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๓

นายประพัทธ์พงษ์ อยู่ชุมพล
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๔

นายกฤษฎา สิทธิกุล
๐๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๕

นายสิริรัตน์ ธงกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๖

นายจิตติศักดิ

์

แสนหล้า
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๗

นางสาวสุพิญญา สมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๘

นายภูวดล ชัยสุนทร
๑๔/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๐๙

เด็กชายดลพัฒน์ อาสาวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๐

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์หอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงยลดา หาญชนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๒

เด็กชายชยานันต์ ศรีมงคล
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายธรรมนูญ กากิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายคฑาธร วงศ์สง่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ อาภรณ์แก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายทิวากร เลิศนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๗

เด็กชายไม้เมือง ขุนแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๘

เด็กชายวัชราวุฒิ ทะนาฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๑๙

เด็กชายวิทวัส กล้าหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๐

เด็กหญิงนภาพร เรืองเสนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ อนุศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา สาลิโก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๓

นายธนดล การบรรจง
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๔

นางสาวเกวลิน ขอสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงชุติมา สมพงษ์พันธ์
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๖

เด็กชายคมกริช ชัยปญหา ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายรัชพล โคตรสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงอรอุมา แสนนอก
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายปยธิดา ชำนาญพิศ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๐

นายพงศธร น่วมสำโรง
๑๙/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ประจัด
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๒

เด็กชายมนต์ชัย หันกลาง
๒๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๓

เด็กชายนิพนธ์ ชาติทอง ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายสรายุทธ โตทองหลาง
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงจีรพร เกิดรอด
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๖

นางสาววันวิสา จิตร์นอก
๑๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิพย์คูนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชูรัตน์ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสนาตย์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๐

เด็กชายทิวากร วรเชษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๑

เด็กชายอดิศร จอดนอก
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยาภาพร
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

แทนสุนิล
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๔

เด็กชายดำรงพล รักษาภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๕

เด็กชายธีรพงษ์ คนชาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายอดิเทพ จันคำ
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๗

เด็กชายสิธิชัย โพธิทอง

์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายอดิศร จันคำ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ โพธิขำ

์

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๐

เด็กหญิงการเกศ ต้องถือดี
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงอัญมณี หงษ์คำมี
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีวะโสภา ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา หนองเดิน

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๓

นายไพโรจน์ ปนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๔

นายวินพย์ ลองจำนงค์
๑๐/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่งสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี ใยสาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงสุภัทตรา ชุมตรีนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๘

นายทรรศนัย พานสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๕๙

นายดำรง ไชยพารา

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๐

เด็กชายสนธยา ดวงจันทโคด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๑

เด็กชายทินกร เขาขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๒

เด็กชายภูมิสิทธิ

์

ดมมณีกรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ วงศา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๔

เด็กชายธนากร ทิพย์วงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กัญญาบัณฑิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายเมธิชัย แดบสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายไกรสร พรมวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายธนายุต บุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงจารุพา ปดทุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๐

เด็กหญิงนัฐฤภรณ์ มูลจันทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายกัมปนาท โคตะดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วันทัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๓

เด็กชายนวพล นนทภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายพงศ์วิทย์ ตรวจนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๕

เด็กชายศุภชัย หมันการ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ โกสุมภ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ภักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงจันธิมา เกษนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงชนัฐดา กวดนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๐

เด็กหญิงนิตยา โฮนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงปยฉัตร มีสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงพรพิมล แดนจอหอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๓

เด็กชายจรัลชัย เสาวทน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายธวัชชัย แนบกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายก้องภพ โง่นทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๖

นางทิพวรรณ์ เทพเรียน
๒๘/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๗

นางสาวนันทนีย์ มงคลบุญไพศาล
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๘

นางสาววนิษฐา เลขนอก
๓๑/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๘๙

นางสาวอุษาวดี ทองสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๐

นายกฤษดา จำปามูล
๐๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๑

นางสาววรัญญา จำปามูล

๑๓/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๒

นางสงวน สุขพอ
๒๔/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๓

นางบัญญัติ เปรมศิริวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสีสุก ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๔

นายเอกธนวัฒน์
รัตนะปญญานันท์ ๐๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงชิดชนก แก้วนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายสุริยา โพธิภูมี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายสิทธิชัย ศรีธิเนตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายธนกฤต บุญชาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายภาณุเดช อ่อนน้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๑

เด็กหญิงบุณยาพร มัคผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๒

เด็กหญิงธัญญากร แสงอรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๓

เด็กหญิงนิดศรา ทินราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ประไพ มะโนมัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๕

เด็กหญิงสุชาดา เอกศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๖

เด็กหญิงนริศรา ศรีโนนยาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๗

เด็กหญิงนัฐภรณ์ ทุมทำมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๘

เด็กหญิงปณิตตรา เล่ห์กล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๐๙

เด็กหญิงเย็นฤดี นิยะนุช
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๐

เด็กหญิงวนิดา ลาภปรากฎ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา ชาวสวน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๒

เด็กหญิงเกสินี ทบบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๓

เด็กหญิงบุริมนาถ ศรีโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๔

เด็กหญิงมลธิดา มณีวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภาพร แสวงนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๖

เด็กหญิงวาริน ทานอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๗

เด็กหญิงอภิญญา จันสด
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๘

เด็กหญิงนำผึง

้

จัตุชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุขแจ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๐

เด็กชายชญานนท์ ธุระตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายธิวากร วันสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๒

เด็กชายธวัชชัย บริสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๓

เด็กชายขจรเกียรติ ตินชัยภูมิ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายศรวิษฐ์ จินาวัลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ เสียงลำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๖

เด็กชายจิรายุทธ เฉลียกลาง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายธีรพงษ์ โคตรมงคุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๘

เด็กชายนัฐวุฒิ สารชมภู

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๒๙

เด็กหญิงพิยดา ประจวบกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
จันโทศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงรัตนาพร
กัมปนาวราวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงสุภาวิดา มูลลาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๓

เด็กหญิงจิราพร คลังพระศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๔

เด็กหญิงภัทรสุดา เบญจขันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๕

เด็กหญิงสิราวรรณ หมืนพล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงโชติกา เพียนาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๗

เด็กหญิงรวิวรรณ ผดุงชนม์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สวนขำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงอารีญา เลิกนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๐

เด็กหญิงอรอนงค์ โปยไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๑

เด็กหญิงชไมพร ปวรรณถา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงพะไล ศรีลำพอง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๒

เด็กชายณัฐกานต์ แถวหมอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๓

เด็กชายสหรัฐ นามโคตรสี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๔

เด็กชายพิชิตชัย เสนบาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๕

เด็กชายดัสกรณ์ พลทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๖

เด็กหญิงรัชดาพร โพธิชราแสง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงกนวลัย สาลาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงพาฝน สิงขรอาจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๔๙

เด็กหญิงดรุณี ไปแดน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๐

นายสมทรง แสนดี
๐๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๑

นายชุมพล ศรีทวน
๑๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๒

นายอภิสิทธิ

์

นิลดา
๐๒/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๓

นางละเอียด เอียมศรี

่

๑๓/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๔

นางนวลจันทร์ สุแพง
๑๓/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงสุภาพรณ์ โพธิสิทธิ

์ ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ นาสิงห์ขันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๗

เด็กหญิงจิดาภา แสนโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๘

เด็กหญิงณิชนันท์ รัตนอนันต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๕๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญกอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๐

เด็กชายพงศกร ครุฑแถลง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายกรณ์ดนัย โลจรัส
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงธนัชญาดา ระหารนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๓

เด็กชายปยะ สวนตะคุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๔

เด็กชายระพีพัฒน์ เพ็งพิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ มาดมุงคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายพงษกร ปูลาตานัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายถิรวัฒน์ ไทรงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๕๙/๗๔๖๙

นางสาวฉัตรมณี ประสิทธินอก

์

๐๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๐

นางสาววันวิสา สุวรรณประทิป
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงวรรณษา คิดพุทธา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๒

เด็กหญิงรัญชิดา เนินกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายเจษฎา พลาโส
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา ลาวะสี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา รานอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กว้างนอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๗

เด็กชายวัชระ สีลาเรือง
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงกรรณิกา ปาสานะเต
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงเกศริน เจนศึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๐

เด็กหญิงเกษรา เจนศึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงฉวีวรรณ สมอไพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงวิจิตรา แซ่หนึง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงศรีประภา จุตวิสัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงศลิษา แซ่หนึง
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงศศิธร ใจโสม
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๖

เด็กหญิงอำพร เทียมมล
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สันโดษ
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๘

นายพีรยุทธ์ จันทร์ที
๐๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๘๙

นางอมรรัตน์ ชูพันดุง
๐๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๐

นางสาวเนตรนภา ไพราม

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๑

เด็กชายธณดล ปกเข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายพีรพล สูงโนนตาด
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ไพรนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงนุชนภา ระหาญนอก
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายคุณากร ชืนตา

่

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๖

เด็กชายอรรถชัย มูลลาด ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ ผลภักดี
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงปริญญา ทดไกร ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงรัตนากร ปดทุม
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงวิจิตรา เผือดนอก

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๑

เด็กหญิงอารียา มูลจันทา
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๒

เด็กหญิงวรัญญา สิทธิพล
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๓

เด็กชายพงศกร นาคำ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๔

เด็กชายวงศ์ศิวะ เพ็งพา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาดี

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๖

เด็กหญิงซุนนี เศรษฐวิบูลย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมรินทร์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๘

เด็กหญิงภาวิณี ชินรัตน์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๐๙

เด็กหญิงศิริยากร ดอนรัตน์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๐

เด็กหญิงศุภารัตน์ เลาราษฎร์
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีทา
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๒

นายประโชติ แสงงาม
๑๐/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๓

นายจักรกฤษ สมศิลา
๐๖/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๔

นางสาวรวิพร นรินทร์นอก
๒๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๕ / ๒๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๕

เด็กชายจักรวาล อยู่เย็น
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายกฤษดา โค้งนอก ๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๗

เด็กชายปกรณ์ ศรีออน
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายปกรณ์ อินทรสอน
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๑๙

เด็กชายกฤตกร สมสวนจิต
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๐

เด็กชายวุฒิชัย พูลสุวรรณ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๑

เด็กชายอากรณ์ ก่องนอก
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ แผนวิชิต ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๓

เด็กชายวรกันต์ สมสวนจิต
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ ทองคำ
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๕

เด็กชายธนากร ภูนามมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๖

เด็กชายวงษ์ภูมิ กว้างนอก ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๗

เด็กชายธนชิต ข้าวกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๘

เด็กชายภาณุพัชน์ ศิริชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงสุจิตตา หาญนอก
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๐

เด็กหญิงอนงค์นาฏ เวียนนอก ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงโยษิตา คงมงคล
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พินนอก
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ดวดไธสง
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา หาญนอก
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๕

เด็กชายธนโชติ ข้าวกลาง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๖

นางกาหลง ทวีภูมิ
๑๗/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๗

นางสาวศรินภา บับใหม่
๑๒/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๘

นางสาวโสริยา ศรีบุญเรือง
๒๕/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ผองสูงเนิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แจ้งไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๑

เด็กหญิงกันตนา เกลียบกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ ทองนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๓

เด็กชายเกือกูล

้

หวังเชิดกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

มณีเนตร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๕

เด็กชายคุณากร ก่องนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงจันทรา สูบกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์รัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงจิตรารัตน์ ทานอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ศิริวัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ปราบนอก

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ฝายกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงชนัญชิดา คำสิงห์นอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงโชติกานต์ ประเวระไพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร ยอดญาติไทย
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ผ่องนบพา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงตะวันฉาย ปลังกลาง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๗

เด็กหญิงธิชานนท์ ลานอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงธีรกานต์ เพ็งนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงนันฐิกา หมันกิจ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๐

เด็กหญิงนำฝน ระหานนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๑

เด็กหญิงนิรมล ทองวิไล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๒

เด็กหญิงปทิตตา หวังฟงกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๓
เด็กหญิงประกายฝน นามวาท

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๔

เด็กหญิงประมงกุฎ รุ่งแจ้งรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๕

เด็กหญิงปริญญา ทานอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงพรทิพา ตะพิมพ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๗

เด็กหญิงพรนภา ศรีธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ด่านเสลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๖๙

เด็กหญิงพิยาดา ศรีนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๐

เด็กหญิงเพชรลดา ขุนภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงมัทนา อาดำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๒

เด็กหญิงยูฟา ยุทธกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชำนาญสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๔

นางสาวศราพร พลนวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๕

เด็กชายสมโพชน์ นาคพินิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๖

เด็กชายสราวุฒ สุมารินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๗

นางสาวสุกันยา สืบสุนทร
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงสุจิรา ชัยรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๗๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ผงนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปราบนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี ตะพิมพ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงสุมิตรา ทานอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายสุรชัย ดอนธงขวา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยอดญาติไทย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๕

นางสาวอทิตยา กล้าศึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงอนิตยา ปานสาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายอภิชัย โยตะสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุขกำเนิด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๘๙

เด็กหญิงอารียา คำกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๐

เด็กหญิงอารียา ไชยศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงอิทชญา โทอุทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๒

นางสาวนิรัญรัตน์ ซอยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๓

นางสาววารุณี ไทยนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๔

นางสาวศิรินทรา หวังแอบกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๕

นางสาวสุกัญญา ทองฉาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๖

นางสาวสุพาภร อาพัดนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๗

นางสาวสุภานัน ปนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๘

นางสาววราภรณ์ อาญาเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๕๙๙

นางสาวสกาว วงค์คำลือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๐
นางสาวสงกรานต์ เขียนแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๑

เด็กชายคณิศร จันนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๒

เด็กชายจิรยุทธ สุขนิล
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๓

เด็กชายจุลพงษ์ สุขนิล
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๔

นางสาวภาสุนี เหมราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๕

เด็กชายปญธวัช หมอยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๖

เด็กชายธนายุต จำปกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา เปาไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา เปาไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๐๙

เด็กชายภูวดล โต้งสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ แต้มด่านกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๑

เด็กชายธีรภัทร จันสิมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๒

เด็กชายอัมรินทร์ บำรุงนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๓

เด็กชายอนุศิษย์ บรรเทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปกเขตานัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๖
เด็กหญิงดวงประทิน ศรีวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๗

เด็กหญิงทิพย์ธันวา เรลารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๘

เด็กหญิงนำหวาน โชติโคกสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงปยธิดา มาตรพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา จารย์ปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงอินทิรา ประคำนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๒

เด็กชายวัชรพล สุประมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายอณาคิม ไท่กลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๔

เด็กหญิงชลธิชา อนุอัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๕

เด็กหญิงมีนา ทวีชีพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๖

เด็กหญิงกนกพร แก่งสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงกรกนก กระฉอดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๒๙
เด็กชายกฤษณลักษณ์

ยาวสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ปริโพธิตัง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายคฑาวุธ ทองใบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๔

เด็กชายจักรกฤษ สุขทวี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๕

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญโนนแต้
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา กล้าฉุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๗

เด็กชายจารุภัทร เชิญกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เต่าทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ญาณะโค
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใสสระรัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาทุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ชาวสวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงชลลดา จารุพิสิฐไพบูลย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายชัยอนันท์ แสงสุรกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงชาลิสา โลไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๖

เด็กชายชิงชัย คำทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ มีทรัพย์ทวีกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงฐิติยานันต์ สยมชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ต่วนสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๐

เด็กหญิงณัฐวลัย ซึมไพศาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ไกรศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายธนกร สาธุภาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๓

เด็กชายธัญญะ นาดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายธีระภัทร์ บุญมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๕

เด็กหญิงนงนภัส กรวยสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๖

เด็กหญิงนุสราพร วรรณประขา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๗ เด็กหญิงบรรเจิดลักษณ์
คำทา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงบุญเรือน นันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายปฏิภัทร ศรหิรัญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๐

เด็กชายปฏิภาณ เกษศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๑

เด็กหญิงปณิตา อัปมานะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๒

เด็กหญิงปนัดดา นาแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงปานรพี อาศัยนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายพิชิตชัย เพียงคาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ ถาพิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายภูมินทร์ ศรีวันทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายภูมินทร์ แก้วโพธิคำ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ประไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๐

เด็กหญิงมาริษา ครูทองอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายวงศ์วิทวัส จูมศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ ปรือทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ พันตาเอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๔
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ จันดา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๕
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ สุขประสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คิดถาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงวิรัลยา มุ่งต่อบัว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๘

เด็กชายวีรยุทธ ชาญนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๗๙

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๐

เด็กชายวีระพัฒน์ สวนหนองปลิง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๑

เด็กชายวุฒิกรณ์ บุตรเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๒

เด็กชายศตวรรษ บุญกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๓

เด็กชายศตวรรษ อุเมมุระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๔

เด็กชายศุภกิจ ศรีษะพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๕

เด็กชายศุภกิจ ไชยสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๖

เด็กหญิงสรารัตน์ โล่ห์นารายณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายสหรัฐ วิเศษลินทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๘

เด็กชายสัญชัย ทาระไชย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายสันติภาพ อินทรปญโญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา รัตน์ชุรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงสุธาวิณี หาญธงชัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๒

เด็กหญิงสุธิตา สิงสีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงสุวดี จงเยือกกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายสุเมธ สุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พาหมวก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ชีวะวิโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงอรปรียา แหลมเงินทวีศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงอรอุมา หลงมาดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา กล้าฉุน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประมะคัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปตะละโต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๓

เด็กชายแบงค์ อิติบุดตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๔

เด็กหญิงพัชริดา ขันทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดีสวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๖

เด็กหญิงกานต์ชนา ศรีศาลาแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ไตรดงพลอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๘

เด็กชายจิระสิน มูสิมูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๐๙

เด็กชายจิรายุส จอมทะลักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยะแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงฐลิตา คุ่ยศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๒

เด็กชายณัฐดนัย อำมลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงดรุณี คำสาคู
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงดรุณี พิผ่วนนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๕

เด็กชายต่อตระกูล กิตติพงษ์พัฒนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๖

เด็กชายธราธร ยะธาตุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประวะเข
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๘
เด็กชายปรัชญากรณ์ เครือแวงมน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายพชธกร เขือนโพธิ

่ ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๐

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ภูลายยาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พิษพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงภัชรินทร์ แก้ววงษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๓

เด็กชายภูธเรศ เทพพานเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงวณิชญา อันสนธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๕

เด็กหญิงวรัญญา พิมล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงวราพร จันทะเบียว

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงวลัยพร สุขทวี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๘

เด็กหญิงวิภาวี สีนำอ้อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๒๙

เด็กชายวิรุฬห์ ดวงกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๐

เด็กหญิงศริญทิพย์ ปะวะโข
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชีวะวิโรจน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เตรินวัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กระฉอดนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๔

เด็กชายสุเมธ โล่ห์นารายณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๕

เด็กชายอนุภัทร จันทร์ภิรมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๖

เด็กชายอภินันท์ วงษ์คำหาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงอริสา ราชสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๘

เด็กชายอัมรินทร์ จันใต้
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา วัฒนปญจสูตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๐

เด็กชายเอกกมล บุญสนอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๑

เด็กหญิงแพรวา ลีพลงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงกนกนันท์ มาลาศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สมเกตุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขทวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จันโท
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ไงเกาะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เทพธีร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๘

เด็กชายทักษิณ แก้ววงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๔๙

เด็กชายธนพงษ์ นาใจแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๐

เด็กชายธนากร ใจภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายนครินทร์ ไปนาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงนภารัตน์ แสนกุรัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๓

นางสาวนรีรัตน์ แสงงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงนฤมล เย็นจอหอ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายนววิช พรมสุรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๖

นายนันทวัฒน์ คงจิตรค้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๗

เด็กชายนิสัน จันทร์แจ้ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๘

เด็กหญิงบุพรัตน์ พานสี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายประริวัฒน์ โลจรัส
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๐

เด็กหญิงปทมา พิศนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงพรธิตา พันธ์โม้
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๒

เด็กหญิงพิยดา กุมลาชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ทุมพิลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๔

เด็กชายมงคล มูลจันทรทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงมาริษา พานิชนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๖

นางสาวรัตติกาล ทักษิณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ทูลไธสงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงวชุลีพร ไพรเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายวัชรพล ไพรเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลางสร้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายศิลา บัวภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงศุลีพร จิตรกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี กุลอุปฮาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๔

เด็กชายอติชาติ พรประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงอภิชญา ชัยภูธร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ กันหาชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๗

เด็กชายเกียรติภูมิ ทัศนพงศ์ไพบูลย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภิรมย์จิต์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๗๙

เด็กชายเจษฎา ไชยสงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๐

นายเจษฎาภรณ์ ราษติง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงเพชรลดา บุญสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๒

เด็กชายเมธัส วอแพง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช บัวระวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา พลรักษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงลักขณา กิงหลักเมือง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงวรรณรดา โพสีจัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๗

เด็กชายอนุพงษ์ ปะมาคะโม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายอภิชา ภักดีโชติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ล่องไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๐

เด็กหญิงขนิษฐา มาตานะน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งผาลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายพิชิตชัย สุโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายภัทรพงษ์ สหะชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๔

เด็กชายวัชรากร ยอดนางรอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๕

เด็กชายอธิพัฒน์ อุ่นอบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ ไชยสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๘

เด็กชายชัยพร ไพราม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๗๙๙

เด็กชายธนภณ ทองลพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงธิญาดา จันทร์ร้อยเอ็ด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๑

เด็กชายธีรพัฒน์ เส้นเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๒

เด็กหญิงสุมิตรา บุญแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๓

เด็กชายกฤษฎา เกิดแสงรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชัยสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๕

เด็กหญิงจีรพันธ์ สาโพนทัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๖

นางนิลุบล เรืองเรือ

่

๑๗/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนาจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๘

เด็กชายต้นตระการ พามี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๐๙

เด็กชายปฏิภาณ พิมลนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๐

เด็กหญิงภัสดา อุปฮาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงยุวดี โคตะวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา หมันการ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ปญญา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๔

เด็กชายเมธาวี หมืนจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๕

เด็กหญิงคัทชาพร วงษ์ชาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทกล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีแพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ทิพย์บุญผล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงวิชชุดา เทพเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๐

เด็กชายศักดา ขุนเมืองปกษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๑

เด็กชายสมจิตร รัตนอนัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๒

เด็กหญิงสุนิดา จำนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๓

เด็กชายอัคนิรุทธ เจริญสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๔

เด็กชายอุดร ทาไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๕
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

แสงบุญรำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๖

นางวันทา สันโดษ
๒๓/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๗

นางสุพันธ์ หาญนอก
๐๔/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายกนกพล รุ่งเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๒๙

เด็กหญิงนพมาศ จิตสุธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๐

เด็กชายนราธิป อ่อนสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๑

เด็กหญิงนันทพร ผ่องไพลิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายประสพโชค นาดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ภูลับ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๔

เด็กหญิงมีสุข จิตละม่อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๕

เด็กชายจุลจักร์ เชิญกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๖

เด็กชายณฐกร สุวรรณทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายทยากร นวลพลกรัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๘

เด็กหญิงนำผึง

้

คำทา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๓๙

เด็กชายวรเชษฐ์ ทุลาไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๐

เด็กชายสมรักษ์ ลามนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงสุวิมล มหาดไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายอุเทน แก้วกียูร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายวัฒนา ม่วงปาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายเขตตะวัน ทุลาไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๕

เด็กชายนิติพงษ์ กกค้างพูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงปภัสสร อาจธานี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงผกามาศ แก้วนนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๘

เด็กชายวัฒนชัย ถือสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๔๙

เด็กหญิงสิรินภา อ่อนสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๐

เด็กชายสุวกร หาญศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๑

เด็กชายทินกร พิศนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๒

เด็กหญิงประภาพร ไกรลาศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายประสิทธิ

์

ช่วยนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๔

เด็กหญิงมาย ธาระทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๕

เด็กหญิงอรพินท์ สวัสดิชัย

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๖

เด็กหญิงแพรว ประสพโชค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายประทีป ดอกเข็ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๘

เด็กชายธนกฤต พานิคม
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๕๙

นายวิชัย ละครพล
๐๒/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองมะเริง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๑

เด็กชายนรบดี อุนานุยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๒

เด็กชายสมัชญ์ บุญประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงปภัสสร เงียวสูงเนิน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายสงกรานต์ เงียวสูงเนิน

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๕

เด็กหญิงพรรณทิภา ไปวันหน้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายภูชิต เบ้าหัวดง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๗

เด็กชายวีระพล กล้าหาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงอริศรา โคกสูง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๖๙

นางศุภากร เสนาจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๐

นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๑

นางวัชราภรณ์ มงคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๒

นางสาวศิริเพ็ญ บุญสงค์
๒๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๓

เด็กหญิงกิตติยาพร สายจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

รัชวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๕

เด็กชายธีระพล ผาสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงปยะพร ดีสันเทียะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายสิทธินนท์ กลินรุ่ง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๘

เด็กหญิงเกวลิน ไชยนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๗๙
เด็กชายเศรษฐกานต์ ดอนอีง้อง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๐

เด็กหญิงจิราพร กิจชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ นาคนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๒

เด็กชายวุฒินันท์ มนนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๓

นางสิรินทรา วงเวียน
๐๗/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๔

นางนงลักษณ์ บัวบาน
๑๕/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๕

นางณัฐรีย์ คงจิตรค้า
๒๕/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริทองสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ ภูมิมะนาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๘

เด็กหญิงชญานุช บัวภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ตันแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๐

เด็กชายรัฐพงศ์ แซจอหอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์พรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๒

เด็กชายนพรัตน์ พานไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๓

เด็กชายบัญชาการ จันทอุปลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๔

เด็กชายพรชัย จากสันเทียะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงลลิดา รอดถนอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๖

เด็กหญิงวรรณิสา นาบำรุง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๗

เด็กชายวัฒนา ทุมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๘

เด็กชายศราวุธ คำทองดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๘๙๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สินธพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงอริสรา บุญมา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๑

เด็กหญิงเกษมณี หารภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๒

เด็กชายเรืองชัย กลินสีสุข

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๓

นางสาวจินตวีร์ ผายพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๔

นายธนากร การบรรจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๕

เด็กหญิงกมลนิตย์ จิรเจษฎา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา สวนหนองปลิง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๗

เด็กชายกฤษฎาวุธ ภูพรรณา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๘

เด็กหญิงกาญจนา บุพชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๐๙

เด็กหญิงกุลณัฐ นนทะนำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ต่ายยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ดวงคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงทัศนีย์ โมราศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงธัญญาพร อุปปาจันโท
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงธารทิพย์ เหลืองเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๖

เด็กชายนันทวัฒน์ การปลูก
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงปทุมมาศ แคนดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เล่ห์กล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทานทอด
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๐

เด็กชายภูริพัฒน์ เพ่งผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๑

เด็กหญิงวทันยา ภูมิขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงวรางคณา วรรธนผล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงวลินดา ทัพธานี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๔

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ รัตนอนันต์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงศิริยากร ฮาตบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา ลิขิตทวีโชค
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุ่นอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๘

เด็กหญิงอัชราภา ปกโกติโย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงอารียา โคตรสมบัติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๐

เด็กหญิงอโณทิยา อินทร์ใหม่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ จูมเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงเมฆขลา แก่นจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายอัษฎาวุธ นามประเทือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๔

เด็กหญิงอังศุมาริน คำสอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๕

เด็กหญิงสุมิลตรา จันทกล
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๖

เด็กหญิงสุภาพร เจาะนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๗

เด็กหญิงสุนิษา ขวัญกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงสิรินาถ ชำระกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา งามไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๐

เด็กหญิงพาเมล่า กุลอุปฮาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๑

เด็กหญิงนรากร บุญประจง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๒

เด็กหญิงจันทร์ทิมา วงศ์คำจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พลราช
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ปททุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เข็มตรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายถิรายุ เพ็ชรทะเล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๗ เด็กหญิงทักษ์ศิณาภรณ์
เปลืองไธสง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๘ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
คำสาคู

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๔๙

เด็กหญิงฟาขาว แซ่เตียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๐

เด็กหญิงอังคนาง ธูปนำคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๑

เด็กชายแสนยากร บุตรแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายอนวรรษ แก้วโนนเฮ้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๓

เด็กหญิงอิทรา สูหา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๔

เด็กชายโชคทวี วงค์อำมาตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๕

นางสาวบุณฑิต วัชรไชยคุปต์
๑๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๖

นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๗

นางสาวนพนันท์ ศรีบุตรศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๘

นางสาวนันทวดี วานนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๕๙

นางสาวผกามาศ ปุราชะกา
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๐

นายพิพัฒน์ บุรีนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๑

นางสาวมิณฑิรา ดวงชานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๒

นายศราวุฒิ อินคำแสง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๓

นางสาวสรนันท์ สืบสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๔

นายสิทธิชัย นามวรรณสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๕

นางสาวสุชาดา จุมทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๖

นางสาวสุดา วรรณสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๗

นางสาวสุภาพร ประจิมนอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๘

นางสาวหนูจีน บุญครอบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๖๙

นางสาวอนงค์นาฏ สินพะธิราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๐

นางสาวอนุชธิดา ลาละคร

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๑

นางสาวอริสา โพธิกะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๒

นางสาวอาทิตติยา นาดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๓

นางสาวเกศสุดา ชัยนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๔

นายเอกสิทธิ

์

เพิมปก

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ ชาวไพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๖

นางสาวฉวีวรรณ บุญเหลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๗

นางสาวชรินรัตน์ พลไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๘

นางสาวพิชชาภา ดวงอินทร์ฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๗๙

นางสาวมุกรินทร์ หยวกวิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๐

นางสาวสายสมร สีเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๑

นางสาวสุกัญญา จำปาแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๒

นางสาวจีรานันท์ พัฒนมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช บุญคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๔

นางสาวนริศรา จันคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๕

นางสาวนริศรา ดาปุย
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๖

นางสาวบุษราคัม แก้วแสนไชย
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทียนพิมาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๘

นายวุฒิชัย ดาปุย
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๘๙

นางสาวอธิตยา พรมสอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๐

นางสาวอรพินทร์ ชนิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงอารียา แทนริน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงจันธิมาภร บุญประจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๓

เด็กหญิงจิตรลดา เพ็งแพงต้น
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงจินตหรา นุเสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๕

เด็กชายจิราวุฒิ แปนท้วม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วงษ์หนองแวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายฉายฉาน สงสุรีย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๗๙๙๙

เด็กหญิงชวนฝน แฝงชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายชัยมงคล ปานสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๑
เด็กชายณัฐชนนท์ ชัยปญญา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๒
เด็กชายต่อพงศ์ พานิชนอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปริพุทธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๔
เด็กชายธีรยุทธ ทองคำสวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๕
เด็กชายธีระวัฒน์ เทพสันทัด

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงบุษกร สีลอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อัตตะโน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๘
นายวีรชาติ นิดเจริญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๐๙
นางสาวหทัยกาญจน์ ชัยเสนหาญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงอมลธีรา แทนคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๑

เด็กหญิงกัลยา เสารางทอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๒

เด็กหญิงจิรนันท์ เทพเลียน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๓

เด็กชายณัฐภัทร ภูเมฆ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๔

เด็กชายธีรพงศ์ ดีนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๕

เด็กชายธีรภัทร สนสมบัติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๖

เด็กชายนรินทร สมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๗

เด็กหญิงนริสา มาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๘

เด็กชายนัฐพล ห้วยใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๑๙

เด็กชายบูรพา ปดชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๐
เด็กหญิงพรนัชชา บุตรชานนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๑

เด็กชายพรหมศิริ อูชี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๒

เด็กหญิงรักคิงส์ กึงกาจ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๓

เด็กชายรัฐพงษ์ ละครพล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๔

เด็กชายวันชัย ขามลุมาตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

เกษนอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๖

เด็กหญิงศรสลัก ศรีจำนงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๗

เด็กชายสหชาติ สีไทย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๘

เด็กชายสุทธิชาติ ซือสัตย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๒๙

เด็กชายสุวัฒน์ กงชัยยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายสุเมธ ปดทุม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชืนใจ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๒

เด็กชายอนุชิต สุดชา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พรศรีสิริศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๔

เด็กหญิงอาธิตยา พาชาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๕

เด็กชายเจษฎา จำเริญชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๖

เด็กหญิงกัญญาณี แสงโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ลาดนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๘

เด็กหญิงกาญจนา นามวันสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๓๙

เด็กชายการัณย์ การงาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๐
เด็กชายจิรเทพ ตระโกสี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๑

เด็กหญิงณัฐยากร แก้วสีมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงขรอาจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๓

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ พลเสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๔

เด็กหญิงนันทิดา วานนท์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๕

เด็กชายประวัติ วงษ์ชาลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๖

เด็กหญิงปาริฉัตร สีลอด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๗

เด็กหญิงปยาพัชร สีมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๘
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ฟอนตะคุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงขรอาจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๐
เด็กชายพีระพัฒน์ บุตรชานนต์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ โจทย์จันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๒

เด็กหญิงมณีเนตร มณีรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๓

เด็กหญิงมุทิตา ฮุมโฮม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๔

เด็กหญิงรมิดา ชัยเสนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๕

เด็กหญิงวรดา ศรีจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๖

เด็กหญิงวัชราพันธ์ กองเกิด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๗

เด็กชายสดุดี ต่อชีวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๘

เด็กหญิงสายรัตน์ ตระกูลสันติรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา มะณีแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงสุจิตรา สุขแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๑

เด็กหญิงสุดาพร สิงขรอาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๒

เด็กหญิงสุทานิดา ปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๓

เด็กชายสุรพศ โพธิษาราช

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๔

เด็กชายสุรยุทธ์ กิรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๕

เด็กชายอนุชา ซาเฮ้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๖

เด็กหญิงอารียา ตุแสนแผน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๗

เด็กหญิงอารียา มานุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๘

เด็กหญิงเกวลิน มอไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๖๙

เด็กชายเรียงตะวัน คำเสียง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๐
เด็กชายแสนภูมิ ดาปุย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๑

เด็กชายไพรวัลย์ นาเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๒

เด็กชายบูรพา ปญหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๓

เด็กหญิงบุษรินทร์ ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๔

เด็กหญิงอริสา ชาวสวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๕

เด็กหญิงจรีวัฒนา บัวระพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๖

เด็กหญิงสุธิดา พานเหนือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉลาด
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๘

เด็กหญิงทิพย์ญดา เหมเลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา กลินศรีสุข

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๐
เด็กชายนภัสรพี สิงห์โนนเชือก

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๑

เด็กชายคุณพัฒน์ ไชยสีฮาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๒

เด็กชายก้องภพ สุวิชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๓

เด็กชายสุพจน์ ยุพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๔

เด็กหญิงนริศรา โททุโย
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๕

เด็กชายพงศกร วงวิลาศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๖

เด็กหญิงสุวรรณา ลาหลง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ สมหวัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๘

เด็กชายวีระพงษ์ โนนโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๕๙/๘๐๘๙

เด็กชายไชยภัทร์ กิมเล่งจิว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๐
เด็กชายอิสระ รักษาภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๑

เด็กชายดนุพล ภูโตนนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๒

เด็กชายธนบัตร ทองพ่วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๓

เด็กชายวีรชาติ เหมือนสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๔

เด็กชายสหรัฐ ปะวะโพตะโก

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๕

เด็กชายอนันดา โสภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๖

เด็กชายทองเพชร เหรา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๗

เด็กหญิงชนิสรา ศรีวันทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๘

เด็กหญิงวราพร พรมโยชน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๐๙๙

เด็กหญิงอทิตยา ปะวันเณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทุมพิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๑

เด็กชายอุกฤษฏ์ ประทุมชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุดาชม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๓

เด็กหญิงดวงฤดี แสนภูมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๔

เด็กหญิงนริศรา เนืองนรินทร์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๕

เด็กหญิงยุวดี ทองพ่วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม วัดโนนเสียว

้

 

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พละสิงห์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๗

เด็กหญิงชิรนรัตน์ ห้าวหาญ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๘

เด็กชายกฤตภาส กอบเกือ

้

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๐๙

เด็กชายพัชรนนท์ สงนอก
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๐

เด็กชายปรีชา ดวงโสภา
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๑

นางพรพรรณ ทาไธสง
๑๕/๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดบ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๒

นายสำเนียง ปะจะเน ๔/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ วัดพระปรางค์สีดา  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีระ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงอัมพวัน พลดงนอก
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๕

เด็กหญิงวรรณภร สาระทวย
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๖

เด็กชายธนพล พลศิริ
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๗

เด็กชายตะวัน ถมฉิม
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๘

เด็กชายวรโชติ ผ่องแผ้ว
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายสิทธิกรณ์ ฤทธิสิทธ์
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๐

เด็กชายญาณโรจน์ โพธิราช
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายฆนาการ แร่กาสิน
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงวิจิตรา โพพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์หอม
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๔

เด็กหญิงดรุณี บัวภู่
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๕

เด็กชายภัทรพงษ์ ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๖

เด็กหญิงรินรดา ลืนกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๗

เด็กชายจตุภัทร ศรีสุภาพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ วันเฉลิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายกิตติกร ตราบุรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๐

เด็กหญิงชลธิชา คูณคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๑

เด็กชายณัฐพล แซ่ลิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๒

เด็กหญิงธนัชชา องอาจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๓

เด็กหญิงธิติมา โม้ภักดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๔

เด็กหญิงนันทวดี แก้ววิศรีกาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พานไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๖

เด็กหญิงวนิดา หมอสุด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๗

เด็กหญิงวิชชุดา หินเหล็ก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พัตศาสตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี บัวปลัง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา วิชุมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงอริศรา เครือศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๒

เด็กชายอัศนี สีหอมกลิน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา พรมมากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๔

เด็กหญิงกรทิพย์ สินสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๕

เด็กหญิงนริศรา วงศ์ษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๗

เด็กหญิงปณฑิตา บูระพิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงปุณิกา ปณะกาโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๐

เด็กหญิงอันยารักษ์ หินเหล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๑

นางสาวอารียา สอนศิลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๒

นางสาวกัญญารัตน์ หินเหล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๓

นางสาวศิริโชค สีหาชาลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๔

นายอดิศักดิ

์

กาไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๕

นางสาวเรวดี สุวรรณมาลัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๖

นางสาวจตุพร เหมือยไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๗

นางสาวจรรยารัตน์ เร่งพิมาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๘

นางสาวจินตนา มนตรีชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๕๙

นางสาวญาณิศา แคนหนอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๐

นางสาวณัฐมน สังสีมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๑

นายธงชัย เปลืองนาผล

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๒

นายธนดล เกลียงไธสง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๓

นายธนากร ปตชัยโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๔

นางสาวนฤมล ปตตานัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๕

นายพงศกร แจ้งไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๖

นายพชรพล ศรีวิชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๗

นายภานุวัฒน์ อักขะแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๘

นางสาวราตรี โมกไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๖๙

นางสาวรุ่งรวี ทองชา
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๐

นางสาววิจิตรา สุวรรณ์ทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๑

นางสาวศศิมณฑล แก้วพิมพ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๒

นางสาวสาวิตรี โมกไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๓

นางสาวสุวนันท์ คำยาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๔

นางสาวอนุธิดา ปอมยายับ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๕

นางสาวกนกวรรณ ธรณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๖

นายกรรชัย อยู่ศิริบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๗

นางสาวกัลยา การเพียร
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๘

นางสาวขนิษฐา จอจันทึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๗๙

นายคณุวัฒน์ ผิวกรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๐

นายจีรวัฒน์ แทนไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๑

นางสาวดวงตะวัน สวนหนองปง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๒

นายธนาภรณ์ แสนทวีสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๓

นางสาวนงนุช จันที
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๔

นายนพเก้า ขุนบุญนางรอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๕

นางสาวนฤมล นามมนตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๖

นางสาวปรายฝน ปตตาตะพัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๗

นายปริญญา เจ็กเล็ก
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๘

นางสาวปวีณา สีหอมกลิน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๘๙

นางสาวมณฑิรา สิงห์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๐

นางสาวยุพา กันบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๑

นางสาวสาวิตรี บุญยัสสะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๒

นายสุทธิพงษ์ โชติพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๓

นางสาวสุธาทิพย์ สุขเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๔

นางสาวสุวรรณา ศรีวิชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๕

นายอนาวิล นพไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๖

นายอนุชิต ไชมะดัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๗

นายอนุวัฒน์ นามมนตรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๘

นางสาวอาภานุช พิมาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๑๙๙

นางสาวอารยา คุณกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๐
นางสาวเมธินี ไกรคุ้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๑

เด็กหญิงพรพสุ แฉกกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระมะค่า วัดปทุมวัน  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้หอม

๓๑/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๓

เด็กชายชญานนท์ ชนะภักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๔

เด็กหญิงชลธิดา เดียวกลาง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๕

เด็กชายธนชัย กันคำภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๖

เด็กชายธีรพงศ์ ทิมจันทึก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๗

เด็กชายนิคม ขาวนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ กลันสาร

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๐๙

เด็กหญิงมณฑิตา ภูจุธาตุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อาศัยพลวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๑

เด็กชายวรมัน สุเรรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงวิมษ์วิภา อุดมบูลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๓

เด็กหญิงศศิชา ทองวิเศษ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายศุภณัฐ เดชคุณธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๕

เด็กหญิงคีตภัทร ชินโคตร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๖

เด็กชายจิตรภณ คณาจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๗

เด็กชายจิรายุส นาดสะพัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๘

เด็กชายธนพล เขียวอุตสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๑๙

เด็กหญิงวัลย์ชนก อินมุลเทียน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๐

เด็กชายอรรถวุฒิ รัตธิจันทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๑

เด็กหญิงเปมิกา ค้าขาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงจอมขวัญ ศรีหาบุญทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา ลวกไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๕

เด็กชายธวัชชัย พันไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ คะเรรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๗

เด็กชายอิทธิพล พลแสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๘

เด็กชายวัฒนา โฉมศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงพณิดา พูนสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๐

เด็กชายกฤตเมธ ทองสด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๑

เด็กชายนภมร ธรรมพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๒

เด็กชายวิระศักดิ

์

สีนามบุรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๓

เด็กชายศศธร นะรากุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๔

นายต่วน ศรีสุกกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงธัญสุดา สะเเกทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันโสดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๗

เด็กชายภูรินทร์ คำด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงอารญา สุขวิลัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงเพชรลดา ปูพบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๐

เด็กหญิงปรีญานัล โพธิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงพรญาณี จริตรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสงคราม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แบบกระโทก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ กุ๊กสันเทียะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงจันทิมา เสาทองหลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปลังกลาง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๗

เด็กหญิงชณัญชิตา วิชัยวัฒนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๘

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์สงเคราะห์
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๔๙

เด็กหญิงชยณัฐ สินปรุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๐

เด็กชายชัยภัทร คนทัศน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงชาลิสา ขอมอบกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงณภัทร วรรณภักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๓

เด็กชายธีระชล รากพุดซา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๔

เด็กชายธีรุตม์ ฝาสันเทียะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๕

เด็กหญิงนิดาวัลย์ โอนสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๖

เด็กหญิงบุญนำภา แผ่นทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ปลืมมนัส

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๘

เด็กชายปวีณ แถลงกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายปญญา ปกกาโล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๐

เด็กหญิงปณณธร จิตรจันทึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงปยธิดา บุญสาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๒

เด็กหญิงผณิตา กระจ่างโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๓

เด็กหญิงพลอยรัตน์ ขานสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงภาริน ภูภัทรโรจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายภูวนาถ นามบุรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๖

เด็กหญิงรวิพร ทวีพุดซา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๗

นางสาวรวิวรรณ รืนรวย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงรวิวัณ โอนสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายรังสิมันตุ์ ยวงกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๐

เด็กหญิงรัชนีกร วรกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๑

เด็กหญิงรินรดา จาบสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงลภัสรฎา คุณทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ ช่างแย้ม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๔

เด็กหญิงวิจิตรตรี ขึนโพธิ

้ ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองบุญยัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๖

เด็กชายวุฒิชัย อินสองใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกียวกลาง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๘

เด็กชายศุภชัย ตวงไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายศุภโชค มณีก้อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ผลประการ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงสิรินทา โหศิลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๒

เด็กหญิงสิริพรรณ แดนสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๓

เด็กหญิงสุชาวดี หน่ายโคกสูง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา แงสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๕

เด็กหญิงสโรชา จันดาจารย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มุ่งโนนบ่อ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงอณิชา พันธุพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายชนชล พุดขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงชนัษฎา โตมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

หมอนไหม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงโชติกา จันทรวงศา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๒

เด็กหญิงฐาปนี บุญจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กุ้งมะเริง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา นนสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๕

เด็กหญิงดวงกมล บุตรคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๖

เด็กชายธนดล เค็มกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๗

เด็กชายธนภัทร ยอดสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงธนัชชา สำราญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๒๙๙

เด็กหญิงเนตรชนก โปรดสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๐
เด็กหญิงบุณยกร บอบสันเทียะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๑

เด็กหญิงพรชนก
อินทจันทร์ตระกูล ๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๒

เด็กหญิงพรชิตา ภู่บัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๓

เด็กหญิงพรธิดา สาสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๔

เด็กหญิงพรรณิพา เทาขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๕

เด็กหญิงพรรทิพย์ เข็มสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๖

เด็กหญิงพัณณิตา เนือนา

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุธนสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๘

เด็กหญิงเพชุดา แก้วดวงศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๐๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ สมพรจิตร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๐

เด็กหญิงภรทิพย์ จักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงภัทราวดี โพธิงาม

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๒

เด็กหญิงภัทราวดี อินอ่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงมินตรา ตันติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๔

เด็กชายรชานนท์ แจ้งสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงรัชนก เจียรศักดาพงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๖

เด็กหญิงรัชพล ก้อนสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญา จอดสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา สังเกษคิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี ฉาบไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๘ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๐

เด็กหญิงสุวรรณี อมฤก
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๑

เด็กหญิงอภัสรา ชานาตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๒

เด็กหญิงอภิญญา ไปวันหน้า
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คำฉอ้อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๔ เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์
พลไชยมาตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายก้องภพ จำเริญสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๖
เด็กหญิงกัณฐ์ลปงหา เมืองสันเทียะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๗

เด็กหญิงกัณฐิกา สวัสดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หอยสังข์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๒๙

เด็กหญิงจิระนันท์ ทุนสันเทียะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ไพรวิจารย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๑

เด็กชายจุลจักร การรุ่งเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๒

เด็กชายเจษฎา คำจริง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จู๋หมืนไวย์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๔

เด็กชายณัชพล สุภเดช
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญเพชรนาค
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๗

เด็กหญิงดาหวัน สิงห์รักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๘

เด็กชายธนรัตน์ ดุลโคกสูง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๓๙

เด็กชายธนสาร ยาวโนนลาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๐

เด็กชายธวัชชัย เปลืองกลาง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๑

เด็กชายธีรเทพ มณีแนว
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ บุญอินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๓

เด็กหญิงนงนภัส โพธิเกษม

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๔

เด็กหญิงนุสรา อินชูรันต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงปณิตา ศิริปรุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เจียนจอหอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงพรรทิภา ทูลสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงพรวิภา สิทธิประเสริฐ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๔๙

เด็กหญิงพิทยารัตน์ งวดชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๐

เด็กชายพิทักษนัย ครึมค้างพลู

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ใจ อินทจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายภาณุพงศ์ วงวัษษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๓

เด็กหญิงเมย์ธาพร พิมภาสร้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๔

เด็กหญิงศรรัตน์ จันทศร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงสุนันทา ขันสันเทียะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๖

เด็กหญิงอรพิมพ์ ขันสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ เลิกสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร กกสันเทียะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงเกตุไพริน แคสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๐

เด็กหญิงจิราภา สุขศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงชรินญา ศิริพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี ดีไพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๓

นางสาวธัญชนก พิสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๔

เด็กหญิงนลนีย์ บุญด่านกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๕

เด็กหญิงนันทนา เสียมกำปง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๖

เด็กชายบุณทัน ขอจรกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๗

เด็กหญิงปนัตตา เพ็ญพลกรัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๘

เด็กหญิงประภาศิริ สังข์สันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๖๙

เด็กหญิงปาริตา ไชยเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๐

เด็กหญิงปยวรรณ ดิษฐี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๑

เด็กชายพลทพ ธรรมเกษร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๒

เด็กหญิงแพรวา
อินทจันทร์ตระกูล ๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงเฟองฟา นวลปน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๕

เด็กหญิงมัณฑนา เกิดสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๖

เด็กหญิงวริสรา ภู่จำนงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงวันทนิกา เจริญกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงศรุตา เหมือนสันเทียะ
๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ โถมกำปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๐

เด็กหญิงศศิประภา แซกพุทรา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทิมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คชเรนทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๓

เด็กหญิงศุภธิดา อินสมตัว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๔

เด็กชายสหรัฐ แสงสุ่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๕

เด็กหญิงสุนิสา แส่สันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๖

เด็กหญิงอัจจิมา ช้างสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงอารยา แซ่เตียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๘

เด็กหญิงอารียา คงชุ่มชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๘๙

นางสาวเกศิณี ธนาภิวัฒน์สกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๐

นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๑

นางสาวชลดา เพิมสันเทียะ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๒

นางสาวชุติมา ทิพย์สันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๓

นางสาวพรทิพย์ อินอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๔

นายภัทราวุธ รักษากุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๕

นางสาวลลิตา จงคลาดกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๖

นายจิรศักดิ

์

ร่มไทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๗

เด็กชายกฤษณะ ฉัตรดอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๘

เด็กชายอรรถพล แนมครบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง วัดซับยาง  

นม ๔๕๕๙/๘๓๙๙

เด็กชายธารีย์ ยอดครบุรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๐
เด็กชายธีรภัทร จักษุมาตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๑

เด็กชายอภินันท์ ชันสำโรง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ ดุงโคกกรวด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๓

เด็กหญิงเขมิกา มินพิมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผังฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงทัศนียวรรณ ม่วงเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๖

เด็กหญิงปนัดดา ชิดครบุรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๗

เด็กหญิงวรรณภา ก้อนกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๘

เด็กหญิงวรรณวิษา พรพรมราช
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๐๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปุยกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๐

เด็กชายวิวรรธน์ ลักษณาครบุรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายสมโภช สมัครไทย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๒

เด็กชายเสกสิทธิ

์

วงษ์หมากเห็บ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๓

เด็กหญิงกฤติยา จากครบุรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิงสำโรง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงณัฐพร เขตสระน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๖

เด็กหญิงตวงทอง โมราสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๗

เด็กหญิงปณิธาน มุ่งเขตต์กลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๘

เด็กหญิงรัชนียากร จอดกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงศดานันท์ บ้านตะเคียน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ชิดครบุรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๒

เด็กชายกฤษณะ กรีเกษม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๓

เด็กชายกฤษณะ ใส้กระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๔

เด็กชายคณิน ปนครบุรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๕

เด็กชายชนะศึก ฉากกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ม่วงสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๗

เด็กชายดนัย เหม่นครบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ปลัดครบุรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๒๙

เด็กชายปริญญา วัดครบุรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมอกครบุรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๑

เด็กหญิงเกศินี พึงครบุรี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงจันทมาศ ชุมกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ งอมกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๔
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

ซากระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๕

เด็กหญิงวีรวรรณ ชวนรักธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๖

เด็กชายกฤษณะ จีนสำโรง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๗

เด็กชายฆีฎพันธ์ โหวดครบุรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๘

เด็กชายชนะเลิศ อยู่กระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๓๙

เด็กชายธนวุฒิ ศิริพัชราวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๐

เด็กชายธวัชชัย แอบครบุรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๑

เด็กชายปฏิวัติ แทนครบุรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๒

เด็กชายพีรวัส กลินดอนวนากูล

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๓

เด็กชายสิทธิโชค ถินเกษม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๔

เด็กชายศุภกร มะละครบุรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ปญญาถา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงเกตติกา แก่นกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงนพมาศ ศรีม่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๘

เด็กหญิงวราพร บุตรสำโรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี แคนคง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ หมอกครบุรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๑

นายภาคภูมิ หว่าจังหรีด
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๒

เด็กชายวันณรงค์ เนาวะเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๓

นายอภิสิทธิ

์

ปนกระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๔

เด็กหญิงกิตติมา ครำสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๕

เด็กหญิงเกศกมล แตรครบุรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๖

นางสาววันวิสา ขำจรครบุรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๗

เด็กหญิงอรวรา พรพรมราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กฤษเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๕๙

นายนพชัย นะราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๐

เด็กชายนครินทร์ พิมพ์ครบุรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๑

นายรติพงษ์ สารคามครบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๒

นายเลิศฤทธิ

์

หลาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๓

เด็กชายสุรเดช จันทร์สำโรง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๔

นายอัษฎาวุธ ยศสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๕

เด็กชายอครินทร์ น้อยอ้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงกรรณ์ทิมา พร่องครบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๗

นางสาวบุญญรัตน์ งบกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๘

นางสาวอทิตยา ผันสำโรง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๖๙

นายกนกพล พึงเงิน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๐

นายสุรชาติ ละมินครบุรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๑

นายเอกราช พิงผักแว่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๒

นางสาวกนกวรรณ บุตรฉิม
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๓

นางสาวชลัมพร ก้อนครบุรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๔

นางสาวชลิตา ชุ่มครบุรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๕

นางสาวชลธิชา เขือนวิชัย

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๖

นางสาวปยะวรรณ สินจังหรีด
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๗

นางสาวพีชานิกา แต้มครบุรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๘

นางสาวมุธิตา จิหรน
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๗๙

นางสาววชิรญาณ์ พึงกิง

่ ่

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๐

นางสาวสกาวเดือน พันโคกกรวด
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๑

นางสาวสุวนันท์ พันธ์โพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๒

นางสาวหยาดฝน นวนสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๓

นางสาวอังคนา โดดครบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๔

นางสาวอินทิพร อ้อนกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๕

นางสาวอุทัยทิพย์ ศรีสำโรง
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๖

นายกิจขจร ใจสุยะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๗

นายธนภูมิ รวมครบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๘

นายไพสัณฑ์ พาลครบุรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๘๙

นายสหัสวรรษ ราชสินธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๐

นายอนุชา ช๊อกกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๑

นางสาวณัชลิดา ถ่ายสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๒

นางสาวลักขณา ปุยกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๓

นางสาววีรญา ชวนรักธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๔

นายจงรัก ชาญกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๕

นายปยวัฒน์ แชกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๖

นายวายุ ไผครบุรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๗

เด็กหญิงนิชา พันโคกกรวด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๘

เด็กหญิงวิสสุตา เดชครบุรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๔๙๙

นายบุญช่วย ฉาบครบุรี
๐๑/๐๑/๒๔๘๓

วัดบ้านใหญ่ วัดบ้านใหญ่  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๐
นายเจษฎา ตาชูชาติ ๕/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๑

นายเกียรติศักดิ

์

เจียมกลาง ๑/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๒

นายธราวุฒิ หุ่นกระโทก
๒๓/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๓

นายอติชาติ แต้มกระโทก
๑๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๔

นายฑีฆายุ ทีอุปมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๕

นายอภิวัฒน์ บุษรพรรณพงษ์ ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๖

นายธราดล รอดกระโทก ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๗

นายบุญยกร มะกระโทก ๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๘

นายวีระพล ดอกสันเทียะ ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๐๙

นายผดุงเกียรติ ใหญ่กระโทก
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๐

นายวิศรุต อ่วมกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๑

นายธีรภัทธิ

์

หมืนประสิทธิ

่ ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๒

นายนักรบ ทับจังหรีด

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๓

เด็กชายธรรณธร สิงห์ตุ้ย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายประทีป เทพวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๕

เด็กชายพัชรพล แฝงทรัพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไปล่สารครบุรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๗

เด็กชายพีรเทพ ศรีวิชา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๘

เด็กชายพัสกร กาขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงจิตรลดา เจริญศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๐

เด็กหญิงสุภาพร บัวกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงณัฐชา แนบกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๒
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ทองดีนอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศักดิกุลบารมี

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงปยณัฐ ศิริขันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงรัตนา โพธิแดง

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ พุกมาก
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสงแสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๘

เด็กชายเจษฎากร สันดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๒๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แสวงเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ คะแนนศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๑

เด็กหญิงฐิติยา นาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๒

เด็กชายปรีชา นาดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทร์ศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๔ เด็กหญิงศุกัญญาลักษณ์

ทัศสารัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๕

เด็กหญิงศิริกานดา ฐานมัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๖

เด็กหญิงสายสมร พลโยธา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ภานอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๘

เด็กหญิงหยดนำผึง

้

นสุโห
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๓๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๐

เด็กชายนพรัตน์ พยัคฆ์สีห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๒

เด็กหญิงอริสา จันภิรมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายกฤษฎา ยอดกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายพีรพงษ์ ตะโกนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๕

เด็กชายนัฐชัย เพ็งแจ่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๖

เด็กหญิงเกศสุดา แสนคง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๗

เด็กชายธีรธร ศรจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๘

เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

ศรีนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา คำวิชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๐

เด็กชายสนธยา
คงวิริยะประเสริฐ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๑

เด็กหญิงวันวิสา พันสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๒

เด็กหญิงนัสนันท์ แน่นอุดร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๓

เด็กหญิงกัลยา แซ่เอีย

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ขันอาสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๕

เด็กหญิงศิริพร สารนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๖

เด็กหญิงนัทธมน รักสุจริต
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๗

เด็กหญิงกัลยา วังกิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยบุรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๕๙/๘๕๕๙

เด็กหญิงกชพร มุ่งเขืองกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๐

เด็กหญิงกชพรรณ มุ่งเขืองกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๑

เด็กหญิงพรรณนิกา อินทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๒

นายณัฐชา สวะรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๓

นายตะวัน โคกสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๔

นายวราวุธ ด้วงจอกนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๕

นายสมิทธิ

์

บุญภิญโญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๖

นางสาวศรัณยา จันทะโร
๑๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๗

เด็กชายกฤษฎากร บุญเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายอรรถชัย บุญนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๖๙

เด็กชายอัครัช คนพิมาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๐

เด็กชายอาทิตย์ พลชัดดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา ปกนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๓
เด็กหญิงกฤษรารัตน์ สุขบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา นาคแท้
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงปภัสสร แข็งขัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๖

เด็กหญิงภคพร ดวงแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๗

เด็กหญิงสุชาวลี พุทธเสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๘

เด็กหญิงสุธิดา ทนไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๗๙

เด็กหญิงสุปยะนันท์ ประกอบผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๐

เด็กหญิงอทิตยา ปานภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงอนุสรา ศรีษะนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๒

เด็กหญิงอภิชญา อินทสังข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๓

เด็กหญิงอัจจิมาพร สรสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๔

เด็กหญิงอินทิรา สีมาวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๕

เด็กหญิงไอลดา ขุนจงกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๖

เด็กชายอานนท์ ชิณวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๗

เด็กหญิงเกษร พิมพ์กลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงจิฬารัตน์ กว้างนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๘๙

เด็กหญิงนิยตา หงษ์กระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๐

เด็กหญิงบุษกร หาญกล้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๑

เด็กหญิงศศิวรรณ แสงทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๒

นายสมศักดิ

์

ชิดโคกสูง
๒/๑๐/๒๔๙๕

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๓

นางบัวชุม ชิดโคกสูง ๕/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๔

นางเช้า เครือทอง ๒/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๕

นางกนกวรรณ นานอก ๓๐/๓/๒๕๐๗ โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๖

นางชืน

่

แท่นทอง
๑๑/๔/๒๕๐๗

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๗

เด็กชายธนชิต กลันใจได้

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ สมานมิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ โนนแย้ม
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายวาทยุทธ ศิริพงษ์

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๑

เด็กชายสุวิทย์ จันทศร
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๒

เด็กชายศิตะกร สียางนอก
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ ลัดดี
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๔

เด็กชายกฤษฎา พลีดี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๕

เด็กชายพีรวิชญ์ คงแจ้งพะเนาว์
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๖

เด็กชายพีรพล โนนแย้ม
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๗

เด็กหญิงเมวดี บัวขจร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด สำโรง  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๘

นางสาวนำฝน เวหล
๑๙/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๐๙

นางสาววิไลพร มะชิมา
๓๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๐

เด็กชายจักรินทร์ ซาไชย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๑

เด็กหญิงอภิวันท์ สง่าแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๒

นางสาวธนพร ทับแสนหวี
๑๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๓

นางสาวประหยัด โคตรแก้ว
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๔

นางสาวมัณฑนา ทองนพคุณ ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๕

นางสาววรรณวิสา รูปจะโปะ
๒๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๖

นางสาวธิดาวรรณ ปรีชาวงศ์สกุล ๕/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๗

นางสาวกรวิภา บุญทะรา
๑๘/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๘

นางสาวจิราวรรณ แก้ววิจิตร์
๑๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๑๙

เด็กชายณัฏฐ์ วาจาจิตต์
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๐

เด็กชายคณิศร กุดกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๑

เด็กหญิงจิรนันท์ โกนสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปลังกลาง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงณัชชา ชุมไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงณัชฌาวดี ช่างแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ซอนจำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๖

เด็กชายธัชธนัย ทุมศรีมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๗

เด็กชายธีธวัช อินมะดัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงนพรัตน์ มุ่งโนนบ่อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๒๙

เด็กหญิงนภัสสร ศรีอภัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๐

เด็กหญิงนันทพร เต้ากลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้มด่านกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๒

เด็กหญิงปณิตา กาศกลางดอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๓

เด็กหญิงปลายฟา เจริญชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงปยธิดา พุทธจักร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายปยวัฒน์ นิลกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๖

เด็กหญิงพรสุรีย์ ตับกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปลังกลาง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๘

เด็กหญิงพิยดา อ่อนสีมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๓๙

เด็กหญิงรวิภา ศรีสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๐

เด็กหญิงรัชนีกร กลอนกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๑

เด็กหญิงลลิภัทร พิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๒

เด็กหญิงวริศรา เปรียมพิมาย

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๓

เด็กหญิงวิไลพร สวัสดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๔

เด็กชายศักดิเกษม

์

เพ็งศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ปลอดภัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๖

เด็กชายสรศักดิ

์

เหมือนด้วง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๗
เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ นานกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๘

เด็กหญิงสิริ ปญญารัตนรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๔๙

เด็กหญิงสโรชา ยวดยิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๑

เด็กหญิงอุบลรัตน์ โตน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ขานกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา ด่านวิไลกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๔

เด็กหญิงกนกพรรณ โชควณิชกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๕

เด็กหญิงกรกนก ประนิสอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๖

เด็กหญิงกุลจิรา บ่วงกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๗

เด็กหญิงกุลณัฐ เผยกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ จงกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๕๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สิงห์จันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๐

เด็กหญิงจุติรัมภา ชีพเมืองปกษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๑

เด็กหญิงชนิสรา พงษ์พินิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๒

เด็กหญิงฐิติยา มุ่งเขืองกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๓

เด็กหญิงณัฐชิตา ตันกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๔

เด็กหญิงทิพากร ขอแรงกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๕

เด็กชายธนนันท์ ปบกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๖

เด็กหญิงธนิกานต์ น้อยนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ยศกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๘

เด็กหญิงนราทิพย์ ผันเขียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๖๙

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ รุ่มเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๐

เด็กหญิงปนัดดา สำราญกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๑

เด็กหญิงปริยฉัตร นามกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงปริยากร นามกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๓
เด็กหญิงปญญารัตน์ จรโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๔

เด็กหญิงปยฉัตร จำปาโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๕

เด็กหญิงปยนุช จุลกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๖

เด็กหญิงปนอนงค์ จงกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๗

เด็กชายพสิษฐ์ สุขดวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๘

เด็กหญิงพัชรี เพ็ญกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๗๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จงสุขกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๐

เด็กหญิงภัชรีพร จงอ่อนกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๑

เด็กหญิงมัณฑณา พลอยกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๒

เด็กหญิงมัณฑนา คงกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๓

เด็กหญิงมาธาวรรณ อินชูรันต์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปลืองกลาง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ หวังแถมกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงหทัยชนก ขอจัดกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๗

เด็กหญิงอริสรา วนสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๘

เด็กหญิงอาภากร เนียมกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๘๙
เด็กหญิงเจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๐ เด็กชายกฤษณ์ธนธรณ์
ชำนาญอักษร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๑

เด็กหญิงจิราพร สุขกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ไชยนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๓

เด็กหญิงญาณิภา ยารัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๔

เด็กหญิงดวงกมล ศิริทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๕

เด็กหญิงนิชาภัทร เชืองเครือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๖

เด็กหญิงปวีณ์รัตน์ จงรับกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๗

เด็กหญิงพิชญาณี ธรรมบุญสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๘

เด็กหญิงพิชดา สอนไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๖๙๙

เด็กหญิงพิมพิณี แก่นโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๐
เด็กหญิงพิยดา พุทธิพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๑

เด็กหญิงภัทราวดี เย็มสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๒

เด็กหญิงมาตาฮารี การรุ่งเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๓

เด็กหญิงลภัสรดา นาคบำรุง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชะนะโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ เบียดกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แตงกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๘

เด็กชายไพศาล วงษาไชย
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๐๙

นางสาวกาญจนา แจ้โพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๐

นางสาวดวงฤทัย แท่นประยุทธ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๑

นางสาวภรณ์กมล อ่างกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๒

นางสาวรัตนากร วรรณประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๓

นางสาวศิริพร เมืองจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๔

นางสาวสิริลักษณ์ หาญขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๕

นางสาวสุธิตา สุรารักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๖

นางสาวอรัญญา กำพุฒกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ใหม่สุนทร  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๗
เด็กหญิงไอรยาภรณ์ ประวัติกลาง

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๘

เด็กหญิงกาญจนา มะโนภัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายศิวกรณ์ อัครชัยตระกูล
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๐

เด็กหญิงชัชนก ขอรวมกลาง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๑

เด็กหญิงกชกร หาญสงคราม
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แย้มโคกสูง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๓

เด็กชายธนากร สุดแสง
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๔

เด็กหญิงสุวิชญา เสนใหม่
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ตลาดแค  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงช่อผกา กาละพันธ์
๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๖

นางสาวพรไพลิน พูนศิริ
๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๗

เด็กหญิงชลธิชา มุ่งภู่กลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จุลกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ แพนลา
๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๐

นางสาวนิภาพร พวงกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๑

นางสาวสุตาภัทร ถำกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๒

เด็กหญิงชญานิน กมลกลาง
๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๓

เด็กหญิงเกศกนก หวังสระกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เหมือนจอหอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๕

เด็กหญิงวิราวรรณ คิดรอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๖

เด็กหญิงสุนิษา แก้วตะพาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๗

เด็กหญิงสินีลักษ์ เคยพุดทรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทรวาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๕๙/๘๗๓๙

เด็กหญิงวิภา จ่ายก
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๐

เด็กชายธีรภัทร ไหมเอียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๑

เด็กชายชัชวาล รามสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๒

เด็กหญิงพรชนก ชืนนอก

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๓

เด็กหญิงทัตพร ห้าด่านจาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา พึงนำ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๕

เด็กหญิงจิราพร จิตจันทึก
๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ จุลเกาะ
๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา หมันตลุง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงวาสนา ใยโพธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๔๙

เด็กหญิงสุภามาส สมมารถ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๐

เด็กชายสุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๑

เด็กชายจักรินทร์ น่าชม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๒

เด็กหญิงชุติมา มุ่งห้องกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ ชะรากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๔

เด็กหญิงทัศศิริ นันตะโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๕

เด็กหญิงสุนิสา ชูจอหอ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หมายด่านกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๗

เด็กชายอิสรพงษ์ เรืองประโดก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๘

เด็กชายพงศ์วิชญ์ จงเหนียวกลาง

่

๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๕๙

เด็กหญิงมยุรีกร หวังรัดกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๐

นางสาวชนินกานต์ มาลา
๑๒/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๑

นางสาวนิภาวรรณ รัตนกูล
๒๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๒

นายวิสุทธิ

์

จ่าโนนสูง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๓

นายสัญชัย พิรักษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๔

เด็กชายกิตติภูมิ เผยกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๕

เด็กชายภาณุเดช บุญธรรมวัด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๖

เด็กชายอภิวัตร เปยสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๘

เด็กชายปริญญา จงสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๖๙

นางสาวเจแปน ใจกล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๐

นางสาวนฤมล จงโปร่งกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๑

นางสาวธนาภรณ์ ปลอดกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๒

นางสาววรรณทนา กันดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๓

เด็กหญิงรัตนา จันทร์เขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๔

เด็กหญิงโชติวรรณ สินปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๕

เด็กหญิงอทิตยา กลกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรช้าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงกุลนัฐ สำโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงชุติมา ศรีจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๐

เด็กหญิงขวัญภิชา เชียวการ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๑

เด็กหญิงจันทกานต์ รอดกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๒

เด็กหญิงจันทภา รอดกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ถำกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๔

เด็กหญิงชิดชนก โชติช่วง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๕

เด็กหญิงทัตศยา เซียงนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๖

เด็กหญิงธิมาพร หินใหม่
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๗

เด็กหญิงปภัสรา มากสุทธิปาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๘

เด็กหญิงศศยา จันทร์พิทักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ แนบกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๐

เด็กหญิงศิริกัญญา โตเอียมกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วลับ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา เสนกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลึงกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จะชาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงสุภัชชา มุ่งปานกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๖

นางสาวอนุศรา เมฆา
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๗

นางสาวจุฑามาศ ถมทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๘

เด็กชายธนากร พีพิมาย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๗๙๙

เด็กชายธีรภัทร คำไธสง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๐
เด็กหญิงศิริภัสสร รอดสุวรรณ์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ใหม่เกษม  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๑

เด็กหญิงสุธิตา จงผ่องกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๒

เด็กหญิงผกามาศ หวังท่ากลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๓
เด็กหญิงจันทรนันทร์ ศรีจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๔

เด็กหญิงพีรยา ชืนนอก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๕

เด็กหญิงสุพัตรา ชินนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมัน ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๖

เด็กหญิงพัชรี ขาขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๗

เด็กหญิงรัตนาวดี อาปะหุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๘

เด็กหญิงจิราพร
อำนวนยวิทยานันท์ ๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๐๙

เด็กชายขจรเกียรติ ปุกสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๐

เด็กชายณัฐพล การสวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๑

เด็กหญิงกรกต ผาสีดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๒

เด็กหญิงปรัชญากร คำเฮียง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงมนฤทัย ใจชอบงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๔

เด็กหญิงชฎารัตน์ ศรีคำภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงแทนหทัย โคตรสมบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๖

นางสาวพัชฎาภรณ์ เจริญรอย
๑๑/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๗

เด็กชายคัชรินทร์ แสงรอด
๑๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ชมกลาง
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศูนย์กลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๐

เด็กหญิงปยดา มาสวัสดิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงแสงตะวัน กลีบตะขบ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๒

เด็กหญิงวีรภัทร เดชสุข ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๓

นางสาวทัศนีย์ รัตนวิชัย
๒๗/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๔

เด็กชายอัศนีย์ ซ้ายจันทึก ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๕

เด็กชายจรูญโรจน์ ล้อมกลาง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๖

เด็กชายธนากร วัดสระจันทร์
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๗

เด็กชายชินพัฒน์ แก้วพันชาติ
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๘

เด็กชายวรพจน์ เพชรนอก
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๒๙

เด็กชายสนัน

่

ศรีนอก
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา เผือดนอก ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๑

เด็กหญิงอารียา โชคพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๒

เด็กหญิงสาวิตรี สระแก้ว
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๓

เด็กชายสุริยวัฒน์ ดุ้งกลาง ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๔

เด็กชายปวลิศ ประจิมนอก

๒๗/๑๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๕

เด็กหญิงอรวรา รุ่งสาง
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๖

เด็กหญิงศิริพรรณ จ้ายนอก
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๗

เด็กหญิงสุตรีรัตน์ กลับมา
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พยัคมะเริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๓๙

เด็กชายนครินทร์ แสงสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๑

นางสาวพนิดา ประสมทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๒

เด็กชายกิตติพศ มุ้งทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๓

เด็กหญิงกิตติมา สืบเสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๔ เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์

ฉัตรสุวรรณสร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธนพร ชินปนเกลียว

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๖

เด็กหญิงณัฐภัสสร ปนเพ็ชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๗

เด็กหญิงดลธร นัดวาที
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๘

เด็กหญิงธนพร คุ้มจันอัด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๔๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ ดอนเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๐

เด็กชายธีร์ เสารยะวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๑

เด็กชายธเนศ สว่างอัมพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๒

เด็กชายนวพล รุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๓

เด็กหญิงนาตาลี ไซเบค
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๔
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ราชกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๕

เด็กหญิงพรหมพร พรมจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๖

เด็กหญิงพลอยชนา วงษ์จันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ แสนลือชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๘

เด็กหญิงภาสินี ศรีสังวาลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๕๙

เด็กหญิงมัณฑนา เสนนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ กาญจนขจรศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๑

เด็กหญิงลลนา อยู่พิพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๒

เด็กชายวรพจน์ นาคพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๓

เด็กหญิงวรรณษา มักการุณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๔

เด็กชายวราวุฒิ เหมือนด้วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๕

เด็กหญิงวริศรา ข้องนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พลจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๗

เด็กหญิงศศิธร การเกตุกิจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๘

เด็กหญิงศศิวรรณ ดอกคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา โคตรโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๐

เด็กหญิงสินสุรีย์ รักชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๑

เด็กหญิงสุมิตรา เถียรขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๒

เด็กชายอนุรักษ์ หวังแววกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๓

เด็กหญิงอัญชลิกา แก้วกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๔

เด็กหญิงอัญชลี เครือกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๕

เด็กชายอิสรพงษ์ เทพอารักษ์กุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๖

เด็กชายเชษฐา มหาสาโร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๗

เด็กหญิงโชษิตา ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นานอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใจรุ่งวัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๐

เด็กหญิงชญาณี ศิริบุรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๑

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๒

เด็กชายณภัทร สัตบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๓

เด็กชายณัฐดนัย สมัครการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๕

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปานมน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงทัตพร ขวัญชมภู
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๗

เด็กชายธราธิป รักไท้
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงพรธิดา คำวาลิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา เพชรสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๐

เด็กหญิงวริสรา หวังล้อมกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์จันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๒

เด็กหญิงศศิธร ขอยิมกลาง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร กินกิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๔

เด็กหญิงสโรชา จิตร์ดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๕

เด็กหญิงอนัญญา ปนเย็น
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๖

เด็กหญิงอนัญญา พรหมพันธุ์ใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๗

เด็กหญิงอุบลพันธ์ ก้านขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิสูงเนิน

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๘๙๙

เด็กหญิงกรวรรณ คนขำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงินสูงเนิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ฉัตรทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๒

เด็กหญิงจีรดา ปาระชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๔

เด็กชายฉัตรชัย กิรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แพงพงษ์มา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๖

เด็กหญิงชัญญา เกตุฉัตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๗

เด็กหญิงญาติมา เปรียงกระโทก

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๘

เด็กหญิงณัฐพร ขาสันเทียะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๐๙
เด็กหญิงทรรศวรรณ การสมพรต

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ราสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๑

เด็กหญิงธีรดา แมบจันทึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๒

เด็กหญิงบุญญิตา พุกพิกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๓

เด็กชายปณชัย ศิริเกรียงไกร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๔ เด็กหญิงประกายจันทร์
เกรียมมะเริง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๕

เด็กหญิงปณณพร อิสินันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วกันไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๗

เด็กหญิงพัชริดา วันดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๘

เด็กหญิงพิชชาพร โพธิแสง

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๑๙

เด็กหญิงรุจิรา น้อยอยู่นิตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๐

เด็กหญิงวรรณนิษา คัดโนภาส
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๑

เด็กหญิงวรางคณา แถมจันทึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทิพมล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา คงเพียรธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๔

เด็กชายอนุชา หงษ์ร่อน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงอริสรา ภาแกดำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๖

เด็กหญิงอลิษา ขุนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๗

เด็กหญิงอัจฉรา ฤทธิณรงค์

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๘

เด็กหญิงอินทิรา ปนเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๒๙

เด็กหญิงแพรพรรณ สัยวุฒิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๐

เด็กหญิงกาญจนา พรมจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๑

นางสาวกิดาการ มนเทียรอาสน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๒

นางสาวกิตติกา ปองสนาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๓

นายกิตติภูมิ เปรียงกระโทก

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๔

นางสาวขวัญชนก เดชดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๕

นางสาวจรรยา คัมภีระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๖

นายจักรกฤษณ์ สุภีแดน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๗

นางสาวจิราพร โสดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๘

นางสาวจุฑามาศ ทัศน์นิยม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๓๙

นายชนุดร ศรนิยม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๐

นายชัชวาลย์ กันโม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เรือนจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๒

นายณัฐพงศ์ สบายวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๓

นางสาวณัฐพร วงษ์ภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๔

นางสาวณิชนันท์ สิกขา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๕

นายธนดล จำเริญดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๖

เด็กชายธนบดี เงสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๗

เด็กหญิงธัญจิรา การสูงเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๘

เด็กหญิงธีริศรา บุญเอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๔๙

นางสาวนารีรัตน์ ฮึมจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๐

นางสาวปฐมาวดี เครือศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๑

เด็กหญิงปภาวี ทาอิม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๒

นางสาวประภัสสร ขันทะเสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๓

นางสาวปยะฉัตร ประทุมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๔

นายพงศกร ภูพานเพชร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๕

นางสาวพรชนก ใช้คง
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๖
นางสาวพลอยสยาม ทุ่มกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๗
นางสาวพิมพ์ธกานต์ เลิศประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ ทะรังศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงฟาริกา พัฒสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๐

นางสาวภัคจิรา มณีกัญญ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๑

นายภาณุพงศ์ ชัยชิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๒

นายภูบดี ภักดีมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๓

นายมหาราช ตะคร้อสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๔

นางสาวมานิตา สีชาวนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๕

เด็กหญิงยอดญาดา รัชนิพนธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๖

เด็กหญิงรักษ์สุดา เดชาสุรักษ์ชน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๗

นางสาววชิรญาณ์ สมโชค
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๘

นางสาววนิดา คงสมบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๖๙

นายศตวรรษ เรืองศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๐

นางสาวศรัยนภัส กระจ่างจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๒

นางสาวศิริลดา อุตคุต
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๓

นางสาวสมประสงค์ นวนเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๔

นายสมศักดิ

์

เดือนงามจริง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๕

นายสหรัฐ จันทรินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๖

นายสัญญา รอดกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๗

นางสาวสิรีธร มาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๘

นางสาวสุกัญญา จันทร์แดง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๗๙

นางสาวสุกัญญา เพ็งศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๐

นางสาวสุธีรา ผิวศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๑

นางสาวอดิศร์สุดา จันที
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิจสำราญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๓

นางสาวอารียา ประสมทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๔

นางสาวอารียา วงษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๕

นางสาวเจนจิรา วะภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๖

นายเตชิต โพธิชาเนตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๗

นางสาวเบญญาดา เดชอนันต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๘

นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๘๙

นายกฤษฎา งามทับทิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๐

นางสาวกวิสรา โนนดอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๑

นางสาวกัญชพร ประไพจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๒

นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๓

นางสาวขนิษฐา เสียนดร

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๔

นายจักรพงศ์ รอดดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๕

นางสาวจารุวรรณ เขียวบ้านใหม่
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๖

นางสาวจารุวรรณ แก้วใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๗

นายจิรวัฒน์ ธีรเศรษฐ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๘

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยหา
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๘๙๙๙

นางสาวชฎาพร พลจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๐
นางสาวชนิตา สังข์ทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๑
นางสาวชลดา มุ่งปนกลาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๒
นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๓
นายณัฐพล แสงนาค

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๔
นางสาวดวงกมล ใหญ่สูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๕
นายทัฬหภูมิ เกตุกูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๖
นางสาวนงลักษณ์ คบขุนทด

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๗
นายนนทวัช อวบสันเทียะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๘
นายนภสินธุ์ ชาลือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๐๙
นางสาวนภัสพร บุญสนิท

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๐
นางสาวนริศราภรณ์ ชนวาป

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๑

นายนฤนาท บัวอุไร
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๒

นายนิธิพัฒน์ โพธิสุภาพ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๓

นางสาวนิรมล ชารีผาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๔

นางสาวบูรวรรณ สอนเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๕

นางสาวปทมวรรณ กาฬสินธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๖

นางสาวปาณิสรา รัตนชัยวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๗

นางสาวปาลิตา นิติโย
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๘

นางสาวปยนุช ก้อนจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๑๙

นางสาวปยะฉัตร หนูขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๐
นางสาวพรฑิตา ปะตังเวสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๑

นางสาวพรพรรณ ตรีเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๒

นางสาวพรหมพร แซ่จอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๓

นางสาวภคพร ลิมปญญาเลิศ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๔

นางสาวมณฑิชา เกษโกศล

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๕

นางสาวมนัสวี เหมือนสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๖

นางสาวรักตาภา คตพเนาว์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๗

นางสาววรรณพร พรหมมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๘

นางสาววรรณวิศา แก้วสีแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๒๙

นายศตวรรษ ครองสระน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๐
นางสาวสิตานัน พันธวารี

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๑

นายสิทธิชัย เจริญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๒

นางสาวสุกัญญา ไชยะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๓

นางสาวสุจิตรา คมอนาเขต
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๔

นางสาวสุดารัตน์ อำมาตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๕

นางสาวสุทธินี พิลานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๖

นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๗

นางสาวสุธินันท์ ยกมณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๘

นางสาวสุธินี ยกมณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๓๙

นางสาวสุนิสา นาที
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๐
นางสาวสุพัตรา กลินจันทร์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๑

นางสาวสุพัตรา ศรีใส
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๒

นางสาวสุภาพร ทองปาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๓

นางสาวสุภาวดี ประกอบการ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๔

นางสาวสุรัชฎา พะวอนรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๕

นางสาวสโรชา ถมกิง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๖

นางสาวอชิรญา ธรรมจารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๗

นางสาวอริสรา ใบบัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๘

นางสาวอรุโณทัย กลินหอมโสภณ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๔๙

นางสาวอัจจิมา เรืองสมุทร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๐
นายอัจฉริยะ สุราภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๑

นางสาวอาทิตยา คิดกิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๒

นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๓

นายอานนท์ นาคสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๔

นางสาวอารียา ปลูกจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๕

นางสาวอารียา เจียรวัฒนนุกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๖

นางสาวอินทิรา พุ่มพนม
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๗

นางสาวอินทิรา แก้วอาศา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๘
นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๕๙

นายอุธรณ์ แก้วเชือม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๐
นางสาวเมธนิยา อัยลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๑

นายเสฎฐวุฒิ ตรีวิมลโอภาส
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๒

นายกมลภพ ขันธ์สัมฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๓

นางสาวกุลสตรี จันทธัมโม
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๔

นางสาวจริยา จรรยากุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๕

นายจักรกฤษณ์ แค่มจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๖

นางสาวจันจิรา แน่นวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๗

นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๘

นางสาวจันธิราค์ ศรเชือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๖๙

นางสาวจิตติมา สมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๐
นายจิรา ไชยสิทธิพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๑

นายจิราโรจน์ นันทเขตต์
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๒

นางสาวจีรนันท์ วงสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๓

นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๔

นางสาวฉัตรชฎา สนิทกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๕

นายชนิสร ศรนิยม
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๖

นางสาวชมพูนุช ปากหวาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๗

นางสาวชิษณุภรณ์ เอกศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๘

นายฐิติ
กาญจนสำราญวงศ์ ๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๗๙

นายณัชนันท์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๐
นางสาวณัฐนรี วิสุทธะนะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๑

นายณัฐพล ทัพชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๒

นางสาวดวงหทัย ศรีธร

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๓

นางสาวดารณี แช่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๔

นายธนดล อินทศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๕

นางสาวธันย์ชนก ศิริผลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๖

นางสาวธารีรัตน์ สันทัด

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๗

นางสาวธิฌา ดีบุกคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๘

นางสาวธิดารัตน์ อารีย์รักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๘๙

นางสาวธีรนาฎ กำลังหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๐
นายธีรภพ เสือเนียม

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๑

นางสาวนรีกานต์ คล้ายทรัพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๒

นางสาวนวรัตน์ คณทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๓

นางสาวนัฐฑริการ์ เชือทอง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๔

นางสาวนันท์ชภรณ์ เปาวัฒนกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๕

นางสาวนิโคล นาคงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๖

นางสาวบงกชสร วีณะคุปต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๗

นางสาวปริยา บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๘
นางสาวปรีดาวรรณ พุ่มนุ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๐๙๙

นางสาวปวีณา มณีพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๐
นางสาวปาริชาติ เอือเฟอกลาง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๑

นางสาวพจนินท์ สร้อยสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๒

นายพชร นากระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๓

นางสาวพรรณราย ภัทรามรุต
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๔

นางสาวพัชราภรณ์ จองโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๕

นางสาวพัชริดา มานพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๖

นางสาวพัชริตา สีทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๗

นางสาวพัชรินทร์ ทรงสุภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๘

นางสาวพัชรินทร์ เอกสุวรรณกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๐๙

นางสาวพัทธ์จิรา นิลเลิศสมพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๐

นางสาวพิยดา ลานำเทียง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๑

นางสาวภัทรทินันต์ สิงห์เถือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๒
หม่อมหลวงภาณุพงษ์

ชยางกูร
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๓

นางสาวภาวิณี ชวนกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๔

นายภูมิภัทร ไชยมุณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๕

นางสาวมัทนีย์ เสนนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๖

นายมาวิน วิจิตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๗

นางสาวรติมา โคจิมะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๘

นางสาวรวิวรรณ ธูปขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๑๙

นางสาวรัชภรณ์ นิลจันทึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๐

นายรุ่งโรจน์ ศรอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๑

นางสาววิราวรรณ สุระบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๒

นางสาววิลาวัลย์ นาสูงชน
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๓

นางสาวศศิมาภรณ์ ศรสุรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๔

นางสาวศิรภัสสร ยาแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๕

นางสาวศิริขวัญ เดขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๖

นางสาวศิรินภา พรมมาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๗

นางสาวสลักจิตร มุกแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๘

นางสาวสิริกิติยา ทิพย์ศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๒๙

นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๐

นางสาวสุธาสิณี วอดจันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๑

นางสาวสุนารี สิงห์จันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๒

นางสาวสุภาภรณ์ นพปอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๓

นางสาวหทัยชนก ฉำชืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๔

นางสาวอภิญญา แก้วศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๕

นางสาวอรวรรณ ใจแสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๖

นายอัครเดช เล้งวิลาศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๗

นางสาวฮุสสนา ดอระวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๘

นางสาวเจียระไน กิจไทยสงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๓๙

นางสาวเปรมฤทัย โพธิสุ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๐

นายไกรวิชญ์ เถรปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดปางแก  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๑

เด็กชายก้องเกียรติ หมันสาร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๒

เด็กชายพงศกร รายพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๓

เด็กหญิงพรนภัส สาระรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ หมัดแม่น
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๕

เด็กหญิงจิรัศยา อังคณานนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยแท้
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๗

เด็กหญิงนริศรา พึงจัด

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๘

เด็กหญิงพรสุดา อาจเสนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๔๙

เด็กชายพลากร ซิงจังหรีด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๐

เด็กชายพิพัฒน์ มาระตา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๒

เด็กหญิงวราพร คมพิมาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๓

เด็กชายศุภวัฒน์ โกศล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๔

เด็กชายสมศักดิ

์

เปรียมสุข

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๕

เด็กหญิงสาวินี บุญกำเนิด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๖

เด็กหญิงสุวิมล เกนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๗

เด็กชายอภิชาติ ชูตระกูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ หมายสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๕๙

เด็กชายเปรมมนัส ผลพิมาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ในทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๑

เด็กหญิงจิราพร หาพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๒

เด็กหญิงดารารัตน์ แสนคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๓

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เพชรแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๔

เด็กชายนรัตน์ สิมัยนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ มวยดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๖

เด็กหญิงนุชรินทร์ ดาทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๗

เด็กหญิงพรรณิภา ปนพุดซา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๘

เด็กชายรัตนโชติ โปะมะดัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๖๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เงินแท้
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๐

เด็กชายวรเมธ การะเกต

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๑

เด็กหญิงวิชุดา ถนัดหมอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๒

เด็กหญิงสายปาน เพ็งแจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา เรืองชาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไม้พลวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิรักษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๖

เด็กหญิงอังคณา พันธเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๗

เด็กชายอาทิตย์ อาศัยปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๘

เด็กหญิงอารยา ปนะเต
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๗๙

เด็กหญิงเฟองลดา สงสุแก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๐

เด็กหญิงเรไร ดวงพุฒิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๑

เด็กหญิงขวัญเรือน โคกสูง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๒

เด็กชายชินวัตร ยางนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๓

นายนนทกร อยู่โยธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๔

นางสาวนริศรา นาคพะเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๕

นางสาวนิตยา ฝมือสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๖

เด็กชายภูวรินทร์ ปองพิมพ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๗

นางสาวรุ่งทิวา คลังพิมาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๘

นายวุฒิชัย อุ่นมาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๘๙

นางสาวศุภานันท์ พูนสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๐

นางสาวสุภาพิศ อินทร์ประจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๑

นางสาวสุภิญญา อินทร์ประจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๒

เด็กชายอรรตพร หน่อสิงหา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๓

นายเกริกเกียรติ จ่ากลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๔

นางสาวไพลิน โฉลกกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๕

นางสาวกันนิภา มานะเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๖

นายธีรพัฒน์ มลัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๗

นางสาวนัฐวรรณ ทองธรรมรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๘

นายพงศธร จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๑๙๙

นางสาวศิรินภา จันทร์แก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๐
นางสาวสุดารัตน์ หน่อสิงหา

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๑

นางสาวธนัญญา แก้วคูนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๒

นางสาวนำฝน เรืองชาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๓

นายยุทธนา สุวรรณพิงคา
๓๑/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๔

นางสาวศศิธร อุดมบูลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๕

นายสิทธิวัฒน์ อำเอียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๕๙/๙๒๐๖

นางสาวหทัยรัตน์ เพือบุญมาก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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